OFERTA 2020

KONTENERY, KTORE IDEALNIE WPISUJA SIE

W TWOJ EVENT

Nasze najlepsze składniki przelaliśmy w trzy znakomitej jakości kontenery, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.
Wszystkie posiadają oświetlenie, które nadaje odpowiedni klimat, a dzięki instalacjom elektrycznym jest możliwość
zamontowania tv standu i rzutnika.

CAPPUCCINO BOX

CAFFE LATTE BOX
FLAT WHITE BOX

Jeśli interesuje Cię przełamywanie schematów,
niepowtarzalność i wywołanie efektu ‘wow’, to projekt
Jednostki Mobilne Emblemat.com na pewno spełni
Twoje oczekiwania. Kontenery, dzięki swojej nietypowej
i wielofunkcyjnej konstrukcji, znakomicie komponują się
z otoczeniem i doskonale prezentują się w samym centrum

wydarzeń. Nie pozostaje nic innego jak delektowanie się
esencją Twojej marki! Niezależnie od tego, czy planujesz
duży czy mały event, wydarzenie wystawiennicze,
integracyjne - w plenerze czy we wnętrzu - kontenery są
idealnym rozwiązaniem na organizację eventu ze smakiem
i odpowiednim aromatem.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

PRZYCIĄGAJĄCY
UWAGĘ WYGLĄD

DOPASOWANIE
DO POTRZEB ODBIORCÓW

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA

NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ

INDYWIDUALNY
CHARAKTER Z KAŻDYM
KOLEJNYM WYDARZENIEM

SPECYFIKACJA KONTENEROW:
SPECYFIKACJA

CAPPUCCINO

FLAT WHITE

CAFFE LATTE

ŚCIANY SZKLANE

2

2

4

ŚCIANY OTWIERANE

2

2

2

ROZKŁADANE PODESTY

2

2

3

TARAS NA PIĘTRZE

tak

tak

tak

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

tak

tak

tak

OŚWIETLENIE

tak

tak

tak

TV STAND

tak

tak

tak

CAFFEE LATTE BOX
Caffe Latte BOX to 3 doskonałe warstwy - na jego dnie znajdziesz solidne otwierane, drewniane podesty,
szklane ściany, a na samej górze smakowity taras.

SKLAD STALOWEJ
KONSTRUKCJI
•
•
•
•
•
•
•
•

drewniana podłoga
trzy opuszczane podesty
trzy otwierane ściany szklane
atrakcyjny taras na piętrze
schody
barierki
instalacja elektryczna
oświetlenie

WYMIARY: 600x250x250

CAPPUCCINO BOX & FLAT WHITE BOX
Cappuccino BOX i Flat White BOX od Caffee Latte odróżnia ich specyfikacja.
Dwie szklane ściany idealnie komponują się z nadającymi smaku i charakteru ścianami pełnymi.

SKLAD STALOWEJ
KONSTRUKCJI
• dwie otwierane ściany szklane
• dwa opuszczane podesty
• drewniana podłoga
• taras na piętrze
• schody
• barierki
• instalacja elektryczna
• oświetlenie

WYMIARY: 600x250x250

BRANDING & DODATKI
Indywidualnego charakteru kontenerowi przeznaczonemu na Twój event nada pełny branding - znakowanie jego powierzchni materiałami reklamowymi Twojej marki. Wybór nośników reklamowych zależy od Twoich potrzeb, grupy odbiorców oraz miejsca przeznaczenia.

OFERTA NA BRANDING
#1 ŚCIANA DŁUGA [OK. 580X210 CM]
Zadruk jednostronny
920 zł netto
Zadruk dwustronny
1680 zł netto
#2 ŚCIANA KRÓTKA [OK. 200X210 CM]
Zadruk jednostronny
440 zł netto
Zadruk dwustronny
620 zł netto
#3 BARIERKI
BANER OCZKOWANY
[OK. 120+590+210+580×76 CM]
Zadruk jednostronny 820 zł netto
BANER BLOCKOUT NA RAMIE
[600X115 CM] 587 zł netto
[230X115 CM] 247 zł netto

KONTAKT

Jeśli szukasz nowoczesnych rozwiązań do wykorzystania
podczas swoich eventów - skontaktuj się z nami.
Wspólnie wybierzemy najlepszą dla Ciebie opcję.
Kamila Osiadacz, tel. 535 668 379,
e-mail: jednostki@emblemat.com

UWAGA!

Każdy z naszych kontenerów zamawiasz
NA WYNOS Z GWARANCJĄ
DOSTAWY WE WSKAZANE MIEJSCE

Wychodząc naprzeciw Twoim
potrzebom przygotowaliśmy ofertę mebli
eventowych będących
uzupełnieniem dla naszych kontenerów.
W naszym menu posiadamy same
wyśmienite smaki, które będą idealnym dodatkiem do Cafe Latte Box,
Cappuccino Box oraz Flat White Box.
Nasze kontenery wraz
z meblami eventowymi tworzą spójną
całość, podobnie jak wyjątkowa kawa
z doskonałym słodkim deserem.
Zapoznaj się z naszymi propozycjami
i wybierz dodatki, które dodadzą
charakteru Twojemu eventowi.

FOTEL WHITE CHOCOLATE
Wymiary: 75x75x70 cm
Wykończenaie: chrom, ekoskóra
Cena: 79 zł/ szt.*

SOFA CROISSANT
Wymiary: 180x85x65 cm
Wykończenaie: ekoskóra
Cena: 199 zł/ szt.*

HOKER BAISER

KRZESLO TIRAMISU

Wymiary: 45x55x80 cm
Wymiary: Ø40/ wysokość 60-80 cm
Wykończenie: akryl, chrom Wykończenie: tworzywo, stal, drewno
Cena: 49 zł/ szt.*
Cena: 39 zł/ szt.*

KRZESLO TARTALETTE

LEZAK MASCARPONE

Wymiary: 45x55x80 cm
Wykończenie: tworzywo, stal, drewno
Cena: 15 zł/ szt.*

Wymiary: 40x120x80 cm
Wykończenie: płótno bawełniane, drewno sosnowe
Cena: 35 zł/ szt.*

STOLIK OBROTOWY RAFAELLO

STOLIK BAROWY CREPES

STOLIK MACARONS

Wymiary: blat Ø60 cm/ wys. 69,5-90 cm
Wykończenie: chrom, płyta MDF
Cena: 99 zł/ szt.*

Wymiary: blat Ø60 cm/ wys. 105 cm
Wykończenie: drewno bukowe,
płyta MDF
Cena: 229 zł/ szt.*

Wymiary: Ø49 cm/ wysokość 62 cm
Wykończenie: szkło hartowane, stal
Cena: 59 zł/ szt.*

STOLIK BROWNIE
Wymiary: 90x46x46 cm
Wykończenie: lita sosna, stal
Cena: 99 zł/ szt.*

STOLIK OREO
Wymiary: 116x78x49 cm
Wykończenie: szkło hartowane, stal
Cena: 159 zł/ szt.*

STOLIK ECLAIR
Wymiary: 90x55x45 cm
Wykończenie: płyta wiórowa
Cena: 59 zł/ szt.*

DODATKOWA PRZESTRZEN EVENTOWA
Potrzebujesz czegoś więcej? W naszej ofercie mamy dodatkowe rozwiązania, które z pewnością sprawią, że uczestnicy
Twojego eventu zechcą pozostać u Ciebie na dłużej!

TV STAND NA KOLKACH
Wymiary: Ekran 60 cali
obudowa 120x180 cm
Cena: 449 zł/ szt.

BAR PODSWIETLANY
SLUPKI ODGRADZAJACE

Wymiary: 140x50x100 cm
Wykończenie: poliwęglan
Cena: 349 zł/ szt.

Wymiary: 150x30x95 cm
Wykończenie: stal chromowana, lina welurowa bordowa
Cena: 19 zł/ szt.

Bądź widoczny już z daleka! Oprócz naszych Jednostek Mobilnych oferujemy dodatkową przestrzeń eventową, która
z pewnością będzie zauważalna, a przy okazji da większe możliwości organizacyjne.

STOISKO EVENTOWE
Wymiary: 200x300x250 // 300x300x250
// 400x300x250 // 400x400x250 //
500x200x250 // 500x300x250
Wyposażenie: modułowa konstrukcja, tv
led, rzutnik multimedialny, bezbarwny
ekran do rzutnika, ścianka reklamowa,
branding, opcjonalne zadaszenie tekstylne.
Cena: od 300 zł*/ dzień
Aluminiowe stoisko eventowe to połączenie estetyki i funkcjonalności – z jednej strony wytycza przestrzeń interakcji
wydarzenia, z drugiej może służyć do montażu sprzętu lub wielkoformatowej reklamy. Niewielki ciężar poszczególnych
elementów pozwala na łatwy montaż, a modułowa konstrukcja na dobranie odpowiedniego wymiaru. Konstrukcja może
posłużyć jako stoisko targowe, ekspozycja, scena lub nośnik reklamowy.

NAMIOT PNEUMATYCZNY
Wymiary: 500x500 cm
Cena: 849 zł*
Namiot pneumatyczny to doskonała forma reklamy
na wszelkiego rodzaju eventy i świetna alternatywa dla
tradycyjnych namiotów stelażowych. Jego przewaga
nad starszym, stelażowym rodzeństwem polega przede
wszystkim na tym, że rozłożysz go dosłownie w kilka
minut! Wystarczy włożyć wtyczkę do prądu, a namiot w mig
wypełni się powietrzem.

KONTAKT:
Jednostki Mobilne Emblemat.com
ul. Ozimska 153
45-309 Opole
tel. +48 535 668 379
jednostki@emblemat.com
www.jednostki.emblemat.com

