ZÁVESNÉ BODY
montážna plošina
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
Závesné body, montážna plošina s obsluhou

• Závesné body a vešanie je umožnené vo výstavných halách: B0, B1, Bstred, B2, D, D2
• Závesné body slúžia na zavesenie exponátov, reklamných banerov, svetelnej rampy, reklamného loga atď.
• Cena je uvedená vrátane montáže/demontáže závesného bodu
cena v EUR/1bod

Závesný bod realizovaný v sieti bodov

100,-

Závesný/úchytný bod realizovaný mimo siete bodov

190,-

Prenájom elektrickej montážnej plošiny s obsluhou

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

50,-/hod.

UPOZORNENIE
Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
Vystavovateľ/realizátor v projektovej dokumentácii vyznačí požadované závesné body.
Maximálna nosnosť 1 závesného bodu je 50 kg (B0, B1, Bstred, B2)
Celková nosnosť stropného väzníka konštrukcie výstavných hál B0, B1, Bstred, B2
nesmie prekročiť 500 kg (t.j. súčet hmotností na závesných bodoch musí byť menšia ako
500 kg/1stropný väzník). Nosnosť stropného závesného oka haly D, D2 je pre letné obdobie
230 kg a pre zimné obdobie 115 kg.
Zavesenie je možné realizovať iba na bodoch, ktoré určí organizátor.
V prípade potreby organizátor použije kombináciu 2 a viacerých závesných bodov, aby dosiahol
vystavovateľom požadované miesto závesného bodu /v takomto prípade sa vystavovateľ/realizátor
zaväzuje uhradiť všetky závesné body, ktoré sa použijú.
Organizátor si vyhradzuje výlučné právo nezrealizovať závesné body
- ak ich nie je možné technicky zabezpečiť v požadovanej polohe				
- ak prekračujú staticky povolené zaťaženie stropnej konštrukcie
- ak vystavovateľ/realizátor nezaslal v stanovenom termíne požadovanú dokumentáciu
- ak vystavovateľ/realizátor neuhradil faktúru za tieto služby
Vo výstavných halách A0, A1, A2 zhotovenie závesného bodu a vešanie na stropnú
konštrukciu je zakázané
Ceny sú uvádzané bez DPH

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že bez výhrad súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

