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Sprzęt eventowy



Barierki

Barierki lekkie - 800 szt. 
Niezbędne podczas imprez plenerowych lekkie barierki, służące  
do wygradzania stref zamkniętych (zaplecza sceny, strefy VIP, ciągi 
komunikacyjne). Barierki posiadają specjalny system łączenia, który 
uniemożliwia ich rozpięcie przez osoby postronne. Dużą zaleta tego 
rodzaju barierek jest ich mała waga (15 kg), która ułatwia szybki montaż 
i demontaż kordonów. Dodatkową zaleta tego produktu jest pozyskanie 
podczas imprezy stabilnej powierzchni, na której umieścić można banery  
i plansze reklamowe. Wymiary barierki lekkiej to 209 cm długości i 105 cm 
wysokości.   

         
Barierki ciężkie - 200 szt. 
Produkt bardzo wytrzymały, mocny i stabilny po zamontowaniu. 
Zalecany zwłaszcza podczas imprez „podwyższonego ryzyka” tj. imprezy 
masowe, mecze, koncerty plenerowe. Zwarta stabilna konstrukcja oraz 
waga (50 kg) tych barierek gwarantują ich wytrzymałość, odporność na 
przesuwanie i niezawodność podczas dużego naporu tłumu. Barierki 
ciężkie zalecane są to wygradzania stref bezpieczeństwa dla punktów 
medycznych, straży pożarnej i pracowników ochrony. Często stosowane 
są również jako niezawodne kordony służące do „panowania nad tłumem”  
tj. wyznaczania punktów wejścia i wyjścia na teren imprezy, wydzielania  
stref i zabezpieczania frontu sceny. Wymiar barierki ciężkiej  
to standardowo 212 cm długości i 121 cm wysokości.     
           

Barierki wysokie - 300 szt.
Niezastąpiony i powszechnie stosowany produkt podczas wszelkiego 
rodzaju imprez plenerowych, koncertów, festiwali i imprez sportowych. 
Wysokość tych barierek (200 cm) daje gwarancję całkowitej szczelności 
wygrodzonego terenu, a przy zastosowaniu dodatkowych zasłon  
z czarnego materiału (lub banerów reklamowych wykonanych na wymiar 
barierki) możemy uzyskać strefy niewidoczne dla osób postronnych 
(zaplecza scen, sektory VIP, wygrodzenia imprez biletowanych itp.).  
Barierki te charakteryzują się szybkim montażem i stabilną konstrukcją 
uzyskaną dzięki betonowym podstawą, złączką i wspornikom  
obciążeniowym. Wymiar barierki wysokiej to 350 cm długości i 200 cm 
wysokości.      
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Namioty

Namioty ekspresowe
Produkt, którego nie może zabraknąć na żadnej imprezie plenerowej 
typu piknik, festyn, VIP Party czy koncert. Coraz częściej wykorzystywany 
również podczas imprez rodzinnych typu wesela, przyjęcia komunijne 
itp. Dużą zaletą namiotów ekspresowych jest ich błyskawiczny montaż,  
możliwy dzięki jednoczęściowej konstrukcji harmonijkowej. Poszycie 
namiotów oraz ścianki boczne wykonane są z poliestru gramatury 
240 g /m2, co gwarantuje ich całkowitą nieprzepuszczalność. 
Stabilizację namiotów uzyskujemy dzięki żeliwnym obciążnikom 
(lub betonowym) montowanym do każdej nogi namiotu. 
Dysponujemy następującymi ilościami i wymiarami namiotów  
w kolorach czarnym i ecru:

 � Wymiar 3 m x 3 m – 14 szt. 
 � Wymiar 3 m x 4,5 m – 15 szt. 
 � Wymiar 3 m x 6 m – 6 szt.  
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Słupki

Kordony – 50 szt. 
Bardzo estetyczne, stabilne i wytrzymałe chromowane słupki w kolorze 
srebrnym połączone ze sobą grubą plecioną liną ( czarną lub czerwoną). 
Niezastąpiony produkt do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, sektorów 
i stref zamkniętych podczas wszelkiego rodzaju imprez typu VIP tj. gali, 
bankietów, premier i wernisaży. Bardzo szybki montaż umożliwia bieżące 
wyznaczanie wygrodzeń podczas trwania imprezy. Długość każdej liny  
to 200 cm.       

Słupki z taśmą – 50 szt. 
Produkt dzięki któremu szybko i sprawnie wygrodzimy teren lub 
wyznaczymy ciągi komunikacyjne na dowolnej imprezie eventowej,  
zarówno na koncercie plenerowym jak również podczas eleganckiej gali  
lub bankietu. Szybki montaż oraz estetyczny wygląd czynią z tego produktu 
nieodzowny element wyposażenia targów, konferencji, wystaw itp.  
Długość pojedynczej taśmy, która łączy sąsiadujące ze sobą słupku to  
180 cm a jej szerokość to 5 cm. Słupki wykonane są z estetycznej 
chromowanej stali w kolorze srebrnym, każdy słupek posiada mechanizm 
zwijająco – napinający oraz stabilną żeliwną podstawę.     
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Progi kablowe

Progi kablowe „jacket-y” – 120 szt. 
Znany bardzie pod branżową nazwą „jacket” produkt firmy Adam Hall 
model Defender Midi. Stosowane głównie podczas imprez plenerowych 
wszędzie tam, gdzie występuje konieczność skutecznego zabezpieczenia 
systemów kablowych (prąd, sygnał, wizja) przed ich uszkodzeniem oraz 
przed warunkami atmosferycznych. System ten zabezpiecza również 
publiczność przed dostępem do sieci prądowej. Odporność tego produktu 
na zgniatanie to około 5 ton na powierzchnie 20 cm x 20 cm, co sprawia, 
że kable ułożone w tym systemie są bezpieczne nawet po przejechaniu 
przez samochód ciężarowy. Model Defender Midi to próg 5-cio kanałowy 
o szerokości każdego kanału 1,8 cm, a wymiar pojedynczego modułu  
to 90 cm długości i 50 cm szerokości.         
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Mównice

Mównice – 2 szt. 
Niezastąpione narzędzie wsparcia dla prelegentów podczas konferencji, 
wykładów i przemówień. Mównice wykonane są z przeźroczystego 
plexi oraz posiadają szeroki wygodny pulpit na dokumenty lub laptopa.  
Podczas eventów korporacyjnych istnieje możliwość zamontowania  
na mównicy tabliczki z logo firmy.       
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Pulpity do nut

Pulpity do nut – 45 szt.
Lekkie i stabilne (rurkowy system połączeń ABS) pulpity do nut  
dla muzyków firmy Warwick Rockstand z możliwością indywidualnego  
dopasowania  poprzez regulację wysokości i kąta pochylenia płyty nutowej.  
Dodatkowe wyposażenie pulpitów stanowią lampki żarowe o mocy  
25W w kolorze czarnym. Wymiar pojedynczego statywu to wys. 67-120 cm /  
płyta do nut 48 cm x 34 cm. Proponowane przez nas pulpity są łatwe  
i wygodne w transporcie, każdorazowo pakowane do dedykowanej 
wstrząsoodpornej skrzyni.   
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Siedziska

Komplety piwne – 40 szt.
Trwałe i wytrzymałe zestawy piwne ( stół + 2 ławki ), niezastąpione podczas 
imprez plenerowych, pikników i festynów. Łatwy montaż i stabilna, oparta 
na metalowej ramie konstrukcja czynią z tego produktu niezastąpiony 
element każdej biesiady. Poprzez system składanych nóg (zarówno stołu 
jak i ławek) zestawy te są łatwe do transportowania i przechowywanie, 
ułożone w stosy. 

Wymiary: stół - szer. 50 cm x dł. 220 cm, ławka - szer. 25 cm x dł. 220 cm   

Komplety ogrodowe – 10 kpl.
Estetycznie wykonane, wygodne i trwałe komplety ogrodowe przeznaczone 
zazwyczaj do aranżacji stref cateringowych w sektorach VIP podczas 
imprez plenerowych i innych eventów. Komplet składa się ze stabilnego 
emaliowanego stolika średnicy 62 cm oraz 2 szt. wygodnych krzeseł 
wykończonych gustowną plecionką. 
     

Krzesła barowe – 6 szt.
Estetyczne i wygodne krzesła barowe coraz częściej wykorzystywane 
przez prelegentów podczas konferencji i spotkań biznesowych. Krzesła 
wykonane są z chromowanej i stabilnej podstawy oraz siedziska  
w kolorze białym, wykonanego z plastiku lub pikowanej skóry.  
Każde krzesło posiada indywidualnie regulowaną wysokość siedziska.  
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