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Obchodní společnost: ABF, a.s.
Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575
Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000
Tel.: +420 225 291 125, +420 225 291 197
E-mail: kralova@abf.cz, internet: www.forinterior.cz, www.pvaexpo.cz

Objednávka typových stánků
FOR INTERIOR
PVA EXPO PRAHA, 10.–13. 10. 2019
Uzávěrka objednávek je 31. 8. 2019

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): ___________________________________________________________________________________________________
Krytá plocha

Na www.forinterior.cz/prihl/ můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Objednáváme realizaci typového stánku pro krytou plochu:

(označte

)

Cena stánku zahrnuje:
• obvodové stěny a příčky skládků z bílých panelů (Octanorm 100 x 250 cm), • stropní rastr, • límec pro označení expozice - výška 30 cm, • 2–7 bodových svítidel
dle velikosti stánku, 2 elektrozásuvky 230 V (bez přívodu el. energie) • koberec - šedý,
• skládek – zázemí dle velikosti stánku: stánek 9 m2 skládek 1 x 1 m (regál, uzamykatelné dveře), stánek do 16 m2 skládek 1 x 2 m (regál, uzamykatelné dveře, 1 stropní
svítidlo), stánek od 18 m2 skládek 2 x 2 m (regál, uzamykatelné dveře, 1 stropní svítidlo),
Cena stánku nezahrnuje příkon el. energie – doporučujeme objednat (Objednávka technických služeb - str. 3)
V případě, že přívod nebude objednán, bodová svítidla a elektrozásuvky nebudou instalovány.

typ 9 3 x 3 m
cena: 7 500 Kč		

typ 12 4 x 3 m
cena: 10 000 Kč		

typ 15 5 x 3 m
cena: 12 000 Kč		

typ 16 4 x 4 m
cena: 13 000 Kč

typ 18 6 x 3 m
cena: 15 200 Kč		

typ 20 5 x 4 m
cena: 16 400 Kč		

typ 24 6 x 4 m
cena: 20 200 Kč		

typ 25 5 x 5 m
cena: 20 600 Kč

bodové světlo

policový regál

shrnovací dveře

el. zásuvka

límec

Příklad vizualizace typového stánku
pro krytou plochu

Venkovní plocha

Objednáváme realizaci typového stánku pro venkovní plochu:

(označte

)

Cena stánku zahrnuje:
• pódium 12 cm + šedý koberec, • obvodové stěny (případně stěnové sklo) a dveře, • střechu včetně stropní
konstrukce, • stropní rastr včetně stropních výplní, • stropní osvětlení a zásuvku elektro (bez přívodu el. energie)
Doporučujeme objednat příkon el. energie (Objednávka technických služeb – str. 3)
Pozor – celkové rozměry stánku včetně střechy nesmí být větší než objednaná plocha.
3 x 3 m (rozměr střechy 4 x 4 m)
cena: 22 000 Kč		

4 x 4 m (rozměr střechy 5 x 5 m)
cena: 40 000 Kč

Zvětšený – objednané rozměry (bez přesahu střechy) __________ m x __________ m
cena: 2 500 Kč za každý m2
.
Zvětšení stánku je možné pouze v modulech 3 x 3 m nebo 4 x 4 m (bez přesahu střechy).

Základní stavební vybavení typových stánků nelze
měnit ani doplňovat, je však možno objednat mobiliář
a další vybavení – viz Objednávka na str. 5.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

		
		

________________________________________________________		
datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko
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Objednávka individuálně řešených stánků
FOR INTERIOR
PVA EXPO PRAHA, 10.–13. 10. 2019
Uzávěrka objednávek je 31. 8. 2019

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): ___________________________________________________________________________________________________
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Závazně objednáváme stavbu individuálně řešeného stánku, o rozměrech: ___________ m x __________ m
Pouze obvodové stěny – systém Octanorm – 600 Kč/ běžný metr
stavba obsahuje pouze obvodové stěny, zavětrování, bez plošného stropního rastru stavby

Skica půdorysu Vašeho stánku
V tomto rastru zakreslete svoji představu o půdorysu stánku. Pro zobrazení umístění jednotlivých stavebních prvků a vybavení použijte orientačně grafických značek.

1m

panel
stěnový

kuchyňský
dřez

stěnové
sklo

stůl

límec
š = 30

stůl kulatý

dveře
shrnovací

židle

policový
regál

přívod vody
a odpadu
bodové světlo

výstavní
pult

pultová
vitrína

vitrína vč.
osvětlení

zásuvka
230 V / 400 V

zásuvka 230 V
(noční)

lednička

Nad rozsah základní stavby objednáváme tyto další prvky stavebnicového systému:
Položka
koberec šedý Kč/1m

Kč/ks bez DPH
2

170

koberec jiné barvy Kč/1m2, uveďte barvu:

200

prosklená stěna 100 x 250 cm
dveře shrnovací uzamykatelné 1m
stropní podhled bílý Kč/1m2

Počet

430
1000
170

stropní podhled textilní Kč/1m

2

stropní podhled mřížkový Kč/1m2
samostojný panel 100 x 250 cm (s podstavcem a límcem)

70
250
1150

Objednávka mobiliáře a dalšího vybavení na straně 5.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

		
		

________________________________________________________		
datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

Na www.forinterior.cz/prihl/ můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Individuální stánek – systém Octanorm – 800 Kč/ m2
stavba obsahuje obvodové stěny, stropní rastr, límec výšky 30 cm na čelní straně

