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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA CZĘŚCI II 
 
1. Roll-up 

Ilość: 5 szt. 

Opis: 

 typu exclusive wykonany z trwałego aluminium, z jednym masztem; 
 wymiary: 120x200 cm; 
 kolor kasetki: srebrny; 
 stabilna konstrukcja bez nóg podporowych wykończona elementami z tworzywa sztucznego imitującego 

chrom. Mechanizm zwijający w podstawie. Składany maszt aluminiowy; 
 technika druku: wydruk na laminowanym papierze, PCV lub innym podłożu uzgodnionym  

z Zamawiającym, drukowanie w wysokiej rozdzielczości, full color. 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. 

Znakowanie:  

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia 2 gotowe projekty graficzne; 
 3 szt. roll’up’ów będą wydrukowane według projektu graficznego nr 1, 2 szt. roll’up’ów będą wydrukowane 

według projektu nr 2. 
 
Poglądowa wizualizacja: 

 
 
Opis opakowania: 

 torba transportowa: zapinana na dłuższym boku z grubą wkładką oraz z „okienkiem” na opis zawartości. 

Znakowanie opakowania: 

- brak zadruku na opakowaniu. 
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2. Ścianka tekstylna 

Ilość: 2 szt. 

Opis: 

 ścianka tekstylna prosta o wymiarach 320 cm x 220 cm x 40 cm (tolerancja +/- 10%); 
 solidna, wielokrotnego użytku, lekka (tolerancja 8-16kg), estetyczna; 
 konstrukcja z lekkich aluminiowych profili, umożliwiających łatwy i szybki montaż bez dodatkowych 

elementów i narzędzi; 
 grafika: wydrukowana na tkaninie poliestrowej kalandrowanej min. 230g/m2 odpornej na zabrudzania, 

gwarantującej możliwość prania i prasowania, po nałożeniu na konstrukcję zapinana za pomocą suwaka. Po 
rozłożeniu całość grafiki stanowi jednolitą powierzchnię; 

 technika druku: wydruk jednostronny metodą sublimacji, full-color, w wysokiej  rozdzielczości. Z drugiej strony 
ramy  tkanina zaciemniająca – materiał nieprzepuszczający światła; 

 w zestawie: instrukcja montażu, składana konstrukcja, wydruk na tkaninie poliestrowej, worek 
do zapakowania tkaniny, torba transportowa. 

Znakowanie:  

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia gotowy projekt graficzny. 

Poglądowa wizualizacja: 

 

 

Opis opakowania: 
 torba transportowa: zapinana na dłuższym boku z grubą wkładką oraz z „okienkiem” na opis zawartości. 

Znakowanie opakowania: 

- brak zadruku na opakowaniu. 
 
Poglądowa wizualizacja opakowania: 
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3. Zadrukowana tkanina poliestrowa pasująca wymiarami do stelaża ścianki  

Ilość: 1 szt. 

Opis: 

 tkanina poliestrowa z nadrukiem o wymiarach 241 x 225 cm przód i 250 x 225 cm tył pasująca wymiarami do 
ścianki tekstylnej łukowej o szer. 320 cm, wys. 230 cm, głęb. 55 cm;  

 grafika: wydrukowana na tkaninie poliestrowej kalandrowanej min. 230g/m2 odpornej na zabrudzania, 
gwarantującej możliwość prania i prasowania, po nałożeniu na konstrukcję zapinana za pomocą suwaka. Po 
rozłożeniu całość grafiki stanowi jednolitą powierzchnię; 

 technika druku: wydruk jednostronny metodą sublimacji, full-color, w wysokiej  rozdzielczości. Z drugiej strony 
ramy  tkanina zaciemniająca – materiał nieprzepuszczający światła; 

 w zestawie: wydruk na tkaninie poliestrowej i worek do zapakowania tkaniny. 

Znakowanie:  

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia gotowy projekt graficzny. 

Poglądowa wizualizacja: 

 

Opis opakowania: 

- brak opakowania.  
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4. Zadrukowana tkanina poliestrowa pasująca wymiarami do stelaża roll’up-a 

Ilość: 2 szt. 

Opis: 

 tkanina poliestrowa z nadrukiem o wymiarach 103 x 365 cm pasująca do roll’up-a o wymiarach wys. 235cm, 
szer. 100cm, głęb. 115cm; 

 grafika: wydrukowana na tkaninie poliestrowej kalandrowanej min. 230g/m2 odpornej na zabrudzania, 
gwarantującej możliwość prania i prasowania, po nałożeniu na konstrukcję zapinana za pomocą suwaka.  Po 
rozłożeniu całość grafiki stanowi jednolitą powierzchnię; 

 materiał idealnie dopasowuje się do konstrukcji, jest mocno naciągnięty, nie marszczy się i nie faluje. 
 technika druku: wydruk jednostronny metodą sublimacji, full-color, w wysokiej  rozdzielczości. Z drugiej strony 

ramy  tkanina zaciemniająca – materiał nieprzepuszczający światła; 
 w zestawie: wydruk na tkaninie poliestrowej i worek do zapakowania tkaniny. 

Znakowanie:  

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia gotowy projekt graficzny. 

Poglądowa wizualizacja: 

 

 

Opis opakowania: 

- brak opakowania.  
 
UWAGI: 
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Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu proofy wydruków roll’up-ów i 
ścianek tekstylnych w formacie A3. Ich akceptacja będzie jednoznaczna ze zgodą na rozpoczęcie produkcji.  


