KATALOG STOISK TARGOWYCH

Zbuduj razem z nami
przyszłość Twojej firmy

Zajmij się tym, co jest
najważniejsze

Niezależnie od tego, co mówią specjaliści,
my wiemy, że wiesz najlepiej jak powinna działać
Twoja firma. Wiemy też jak ważne jest doświadczenie zdobywane przez lata oraz Twój czas, dlatego
chcąc go oszczędzić wręczamy Ci ten katalog.
Zebrane tutaj projekty to coś więcej niż wizje aranżacji przestrzeni. Za każdym z nich stoją lata
doświadczenia, które nasz zespół zdobywał w rolach projektantów, project managerów, wystawców i pracowników ośrodków targowych. Ta wiedza pozwala nam tworzyć wyjątkowe rozwiązania
dostępne od ręki, bez oczekiwania na projekt lub
wycenę. Jeśli żaden z nich nie spełnia Twoich oczekiwań, dostosujemy dowolną koncepcję do Twoich
wymogów lub stworzymy kompletnie nową w ktrótkim czasie.
Zamawiając u nas projekt otrzymujesz
więcej niż pewność dobrze wykonanej pracy. Otrzymujesz nasze wsparcie w całym procesie przygotowania do targów, naszą wiedzę odnośnie organizacji wydarzenia “od zaplecza” oraz dostęp
do najlepszych firm zajmujących się usługami
reklamowymi. Od teraz wszystkie sprawy związane
z targami możesz załatwić w jednym miejscu, bez
straty czasu.

Z Serdecznymi Pozdrowieniami
Zespół Stoiska24.pl

O-101
dostępne od

9 000 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.
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Powierzchnia: 12m2 (3x4m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada systemowa
-Telewizor 48”
-5 hokerów
-Wysoki stolik szklany
-Stojak na ulotki

O-102
dostępne od

12 000 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118

Powierzchnia: 18m2 (6x3m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada indywidualna
-4 fotele
-3 hokery
-Stolik szklany
-Stojak na ulotki
-Regał na zapleczu
-Lodówka
-Kosz na śmieci
-Wieszak

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.
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O-103
dostępne od

12 300 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.

6

Powierzchnia: 20m2 (5x4m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada systemowa
-8 krzeseł
-2 hokery
-2 stoliki drewniane - białe
-Stojak na ulotki
-Regał na zapleczu
-Lodówka
-Kosz na śmieci
-Wieszak

O-104
dostępne od

11 000 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.

Powierzchnia: 15m2 (3x5m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada systemowa
-4 krzesła
-2 hokery
-1 stolik drewniany - białe
-Stojak na ulotki
-Regał na zapleczu
-Lodówka
-Kosz na śmieci
-Wieszak
-Telewizor 48”
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P-101
dostępne od

21 100 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.
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Powierzchnia: 20m2 (5x4m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada indywidualna
-Telewizor 48”
-2 hokery
-2 okrągłe stoliki
-8 krzeseł
-Stojak na ulotki
-Regał na zapleczu
-Lodówka
-Kosz na śmieci
-Wieszak
-Pokój spotkań

P-102
dostępne od

14 000 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118

Powierzchnia: 15m2 (5x3m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada indywidualna
-4 fotele
-3 hokery
-Stolik szklany
-Stojak na ulotki
-Regał na zapleczu
-Lodówka
-Kosz na śmieci
-Wieszak

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.
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P-103
dostępne od

12 500 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.
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Powierzchnia: 15m2 (5x3m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada indywidualna
-12 krzeseł
-2 hokery
-3 szklane stoliki
-Stojak na ulotki

P-104
dostępne od

14 000 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.

Powierzchnia: 15m2 (5x3m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada indywidualna
-12 krzeseł
-1 hoker
-3 białe stoliki
-Stojak na ulotki
-Witryna
-TV 42”
-Regał na zapleczu
-Lodówka
-Kosz na śmieci
-Wieszak
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P-105
dostępne od

36 500 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.
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Powierzchnia: 36m2 (6x6m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada indywidualna
-3 hokery
-20 krzeseł
-5 stolików
-3 stojaki na ulotki
-Regał systemowy
-Wieszak na ubrania
-Kosz na śmieci
-Lodówka

P-106
dostępne od

8 000 PLN netto

Istnieje możliwość adaptacji do innych wymiarów powierzchni
i budowy w dowolnej lokalizacji na terenie UE po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i indywidualnej wycenie. Cena może ulec zmianie w
zależności od lokalizacji.
Zapytaj o szczegóły:
Piotr Antonik: piotr@stoiska24.pl +48 501 182 982
Karol Salawa: karol@stoiska24.pl +48 602 502 118

Powierzchnia: 15m2 (5x3m)

Możliwa zmiana wymiarów
Wyposażenie:
-Lada indywidualna
-8 krzeseł
-1 hoker
-2 białe stoliki
-Stojak na ulotki
-Kosz na śmieci

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie
i modyfikowanie bez zgody autora zabronione.
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Dodatkowe wyposażenie
Poniżej znajdziesz listę dostępnych elementów wraz z cenami. Jeśli chcesz dodać lub zamienić elementy na
wybranym stoisku, wystarczy, że nas o tym poinformujesz, a dostosujemy je do Twoich wymogów.
Wyposażenie systemowe
lp.

Nazwa

Uwagi

Cena netto/szt

1

Podest 50x50cm

h=50/70/100cm

100,00 zł

2

Podest 100x50cm

h=50/70/100cm

100,00 zł

3

Podest 100x100cm

h=50/70/100cm

100,00 zł

4

Gablota 50x50cm z zamkiem

h=100cm

150,00 zł

5

Gablota 100x50cm z zamkiem

h=100cm

150,00 zł

6

Gablota 100x100cm z zamkiem

h=100cm

150,00 zł

7

Witryna 50x50cm z zamkiem

h=250cm

250,00 zł

8

Witryna 100x50cm z zamkiem

h=250cm

250,00 zł

9

Witryna 100x100cm z zamkiem

h=250cm

250,00 zł

10

Witryna 46x46cm

h=180cm

200,00 zł

11

Lada informacyjna 100x50cm z półką i zamkiem

h=100cm

100,00 zł

12

Lada Łukowa z półką

h=100cm

180,00 zł

13

Szafka 100x50cm z zamkiem

h=100cm

130,00 zł

14

Regał systemowy 100x50cm

h=250cm

150,00 zł

15

Lada indywidualna 150x50cm

h=100cm

500,00 zł

16

Półka 25x100cm

30,00 zł

17

Wieszak systemowy

20,00 zł

18

Ściana typu Spacewall

150,00 zł
Meble

19

Stół kwadratowy 70x70cm /okrągły

Biały/drewniany/szklany

50,00 zł

20

Stół barowy - okrągły (drewniany/szklany/biały)

h=110cm

50,00 zł

21

Stół konferencyjny 80x160cm

22

Krzesło tapicerowane

Szare

30,00 zł

23

Krzesło drewniane

Białe

40,00 zł

24

Pufa biała 40x40x40cm

25

Fotel skórzany - kubełkowy

Biały/czarny

70,00 zł

26

Krzesło barowe/hoker

Biały/czarny

50,00 zł

27

Wieszak na ubrania wolnostojący

80,00 zł

28

Stojak na ulotki

50,00 zł

80,00 zł

30,00 zł

Oświetlenie
29

Halogen 75W

30,00 zł

30

Halogen 75W na wysięgniku

40,00 zł

31

Halogen 150W

70,00 zł
Dodatkowe wyposażenie techniczne

32

Konstrukcja aluminiowa - kratownica “trilock”

80,00 zł

33

Zlew z podgrzewaczem wody

250,00 zł

34

Lodówka 130l

300,00 zł

35

Czajnik bezprzewodowy

50,00 zł

36

Ekspres ciśnieniowy do kawy

100,00 zł

37

Zestaw naczyń dla 6 osób

150,00 zł

38

Telewizor 42”

500,00 zł

39

Telewizor 48”

700,00 zł
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Stół kwadratowy 70x70cm
kolory: biały, bukowy

Stół barowy okrągły śr.70cm
kolory: biały, bukowy,
szklany

Stół konferencyjny
kolory: biały, bukowy

Stół okrągły śr. 70cm
kolory: biały, bukowy

Krzesło tapicerowane

Krzesło drewniane białe

Pufa biała 40x40x40cm

Fotel kubełkowy

Hoker okrągły
kolory: czarny, biały

Hoker
Kolory: biały, czarny

Hoker plastikowy

Stojak na ulotki

Ścianka “spacewall”

Kanapa skórzana
dwuosobowa

Witryna 46x46cm
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Narysuj swój projekt
Chcesz wprowadzić zmiany do istniejącego projektu, zanotować ważne informacje lub przedstawić nam swój pomysł? Ta strona jest właśnie dla Ciebie. Przedstaw nam swój pomysł, a z chęcią przygotujemy na jego podstawie projekt oraz wycenę dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.
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Skontaktuj się z nami:
Piotr Antonik
piotr@stoiska24.pl
+48 501 182 982

Karol Salawa
karol@stoiska24.pl
+48 602 502 118

Niniejszy katalog jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy w druku. Aby sprawdzić aktualność projektów i cen, należy
skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Stoiska24.

