
Lp. Przedmiot: Opis: Ilość:
Uwagi/ sposób 

znakowania:
Wizualizacje

1
Ścianka 
tekstylna

Ścianka reklamowa tekstylna Prosta 2,4m 

system z serii ścianek aluminiowych.  Z 

możliwością prania tkaniny oraz jej szybkiego 

naciągania na aluminiowy, lekki stelaż.Całość 

powinna współgrać z konstrukcją - krawędzie 

tkaniny obszyte zamkiem błyskawicznym. 

Zadrukowanie materiału tekstylnego grafiką. 

Barwy utrzymujące swoje nasycenie i głębię. 

Grafika  wyraźna nawet z niewielkiej odległości.

Ścianka reklamowa tekstylna mobilna, lekka i 

łatwa w transporcie w specjalnie przeznaczonej 

do tego torbie. Kształt prostokąt. 

Stabilizacja: nośnik na podłożu - smukłe stopy 

stabilizujące. 

Szczegóły systemu: solidna, min. 30mm 

aluminiowa konstrukcja; elementy ramy 

oznaczone numerkami dla ułatwienia montażu; 

zastosowanie materiału tekstylnego najwyższej 

jakości, z możliwością jego prania; system 

pakowany w specjalnie przystosowaną do niego 

torbę transportową; system z dwiema stopami 

stabilizującymi na podłożu; wydruk posiadający 

certyfikat trudnopalności B1.

Całkowite wymiary systemu w mm: 2380 (wys.) 

x 2350 (szer.) x 400 (gł.) (+/-10%)

Wymiary systemu w torbie w mm: 925 x 280 x 

220 ( +/- 10%)
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Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu
do akceptacji projekt graficzny 
w oparciu o wytyczne 
Zamawiającego, zgodnie
z logotypami i kolorystyką 
przedstawioną przez 
Zamawiającego.
Druk solwentowy, 4/0, do 1440 
dpi.
Logotypy - full color.
Zestawienie znaków dostarczy
Zamawiający.
Szczegółowe konsultacje w 
zakresie szaty graficznej 
nastąpią po zakończeniu 
procedury przetargowej, w 
trakcie
realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę.

2
Stojak 
reklamowy 

Stojak informacyjny z podstawą  w 
wformacie A3 na plakaty z ramką 
zatrzaskową .Płynna regulacja kąta 
nachylenia i orientacji ramki. Ramka na 
systemie OWZ –otwórz-włóż/wyjmij-
zamknij. Regulowana teleskopowo 
wysokość..
 Wykonanie:
• Konstrukcja stalowa malowana 
proszkowo na kolor RAL 9007
• Tablica pionowa format A3, system OWZ, 
narożniki zaokrąglone lub zacinane
• Podstawa metalowa malowana 
proszkowo o wymiarach: 280x250 mm ( +/- 
10%)
• Wysokość całkowita stojaka:1000 mm ( 
+/- 10%)
• Możliwość mocowania w pionie lub 
poziomie
 Wymiary ramki:
• Wysokość : 42 cm  ( +/- 10%)                             
• Szerokość: 29,7 cm ( +/- 10%)
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3
Potykacz A2 
dwustronny

Potykacz reklamowy A2 OWZ 
dwustronny, z ramą zatrzaskową wraz 
z dwoma foliami antyrefleksyjnymi.
Dane techniczne:
Rama z aluminium anodowanego o 
profilu 35 mm (+/-10%)

Wysokość po rozłożeniu: 97 cm (+/-
10%)
Wymiary miejsca na plakat / reklamę : 
50 x 70,7 cm (+/-10%)
Obszar widoczny po zamknięciu profili: 
47,8 x 68 cm (+/-10%)
Szerokość : 53 cm (+/-10%)
Zaokrąglone narożniki
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Potykacz 
drewniany z 
tablicą 
kredową

Potykacz drewniany z tablicą 
kredową 115x60cm (+/-10%)
Wymiary potykacza około:
wymiar zewnętrzny:  60 x 
115cm(+/-10%)
powierzchnia płyty:- 53 x 
80cm(+/-10%)
szerokość listwy : 3,5cm(+/-10%)
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5
Roll-up 
jednostronny 

Format ok. 100 x 200 cm.  (+/-10%)        
Laminowany dwustronnie dwoma 
różnymi laminatami: od strony 
graficznej - laminat matowy,
od strony niezadrukowanej -
niepozwalający na przenikanie światła. 
Laminaty o wysokiej gramaturze 
pozwalającej na zwijanie i rozwijanie
roll-upa bez uszczerbku na jakości.                                          
Wydruk na banerze blockout bez efektu 
zawijania się boków. Stabilna podstawa 
- aluminiowa kaseta. Maszt stabilny z 
grubościennego aluminium.                                
Roll-up w pogrubianej torbie 
transportowej, suwak na całej długości 

torby. 
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Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji 
projekt graficzny w oparciu o 
wytyczne Zamawiającego, 
zgodnie z logotypami i 
kolorystyką przedstawioną 
przez Zamawiającego.
Druk solwentowy, 4/0, do 1440 
dpi.
Logotypy - full color.
Zestawienie znaków dostarczy
Zamawiający.
Szczegółowe konsultacje w 
zakresie szaty graficznej 
nastąpią po zakończeniu 
procedury przetargowej, w 

trakcie
realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę.

Znakowanie na tylnej 
ścianie oraz każdej z 

owiewek, Szczegółowe 
konsultacje w zakresie 

szaty graficznej nastąpią po 
zakończeniu procedury 
przetargowej, w trakcie

realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę.

Namiot promocyjny o wymiarach 3m x 
3m (+/-10%) w kolorze zielonym z 
nadrukiem na ścianie tylnej (bez 
nadruku na ścianach bocznych) z 
nadrukowaną serią 4 logotypów oraz 
sloganu na każdej z czterech owiewek; 
materiał dachu: poliester oxford 
powlekany PVC o gramaturze co 
najmniej 220g/m2; materiał ścian: 
poliester oxford o gramaturze co 
najmniej 140g/m2, namiot w całości 
wodoszczelny, mocowany na 
konstrukcji za pomocą rzepów. Namiot 

przystosowany do szybkiego montażu i 
demontażu (bez użycia narzędzi). 
Wysokość maksymalna namiotu w 
najwyższym punkcie do 320 cm, 
wysokość ścian około 200 cm. Waga 
maksymalna zestawu: 25 kg. Torba 
transportowa na wyposażeniu.

Namiot 
promocyjny 
3mx3m
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