Näyttelyrakenteet, tekniikka ja kalusteet
Hanaa Expo -tapahtumaan
Toimimme Hanaa Expo -tapahtuman virallisena yhteistyökumppanina.
Vuokraamme, kuljetamme ja asennamme näytteilleasettajien tarvitsemat kalusteet
sekä rakenteet tapahtumaan. Oheisesta kaluste- ja rakennekuvastostamme voitte
tilata haluamanne tuotteet osastollenne. Tilauksen voi toimittaa meille
tilauslomakkeella tai listaamalla tuotteet sähköpostiviestiin. Kysy myös muita
vaihtoehtoja!

Palveluksessanne:
Jyri Behm
Tekninen päällikkö
puh. O4O 5O4 2172
jyri.behm@lahdenmessut.fi

Lahden Messut tunnetaan korkealaatuisista ammatti- ja erikoismessuistaan. Toiminnan oleellisena osana ovat myös
näytteilleasettajille tarjottavat suunnittelu- ja rakennuspalvelut sekä messukalusteiden ja -tarvikkeiden vuokraus.
Lahden Messut toimii yhteistyökumppanina ja teknisenä toteuttajana erilaisissa messuissa ja tapahtumissa.
Lahden Messukeskuksen tilojen vuokraus näyttelyille, messuille, seminaareihin, yritystilaisuuksiin, kokouksiin ja
konsertteihin on tärkeä osa Lahden Messujen palvelutoimintaa. Lahden Messut on osa tapahtumayhtiö KOKO Lahti Oy:tä,
jonka brändejä Lahden Messujen lisäksi ovat Sibeliustalo sekä Finlandia-klubi.

TILAUSLOMAKE - näyttelytekniikka
Tapahtuma

Osaston sijainti

Yritys

Y-tunnus

Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Yhteyshenkilö

Puh.

E-mail
Tilaus pvm

Toimitus pvm

Tuote

Määrä

Lisätiedot

matto * (m )
12O

Product

Quantity

Additional details

356 Fatboy valk.

2

12Oa seinä 1OOx25O **

4O1 infotiski 5Ox1OO **

121a seinä 5Ox25O **

4O2 infotiski, kulma **

12Oc seinä 1OOx25O väri

4O3 kaaritiski r.5O / 1OO **

121c seinä 5Ox25O väri

4O5 kaaritiski r.1OO / 15O **

13Oa seinäkaari r.1OO **

4O7 kaaripala r.5O **

131a seinäkaari r.5O **

42O tuote-esittelytaso **

14O verhoelementti

421 arkistokaappi **

145 paljeovielementti

422 vitriini alakaapilla h.9O

148a saranaovielementti

43O viriini alakaapilla h.25O

15Oa otsalauta h.36 **

431 vitriinikaappi h.163

15Oc otsalauta h.36 väri

442 varastohylly, puinen

16Oa kaariotsalauta r.1OO **

463 zik zak esiteteline

161a kaariotsalauta r.5O **

464 esitekaruselli

17O tukipysty h. 25O cm

5O1 seinänaulakko

172 tukivaaka (m)

5O2 pystynaulakko

18O vakioteksti (15 kirj.) ****

5O3 peili 4Ox97

- lisäkirjaimet (kpl)

51O roskakori 1Ol

181 logotuloste *****

511 roskakori, curver 5Ol

2O1 pöytä 7Ox7O

512 jäteastia 14Ol

2O2 pöytä 7Ox12O

53O jääkaappi h.85

2O3 pöytä 7Ox18O

532 kahvinkeitin 1O k

221 pöytä halk. 6O cm rost.

554 lankakoukku 5O cm

22O pöytä halk. 7O cm

558 ripustuskoukku 5O cm

223 pöytä halk. 1OO cm

6O1 kohdevalo 5OW

23O baaripöytä halk. 6O cm

6O4 valoelementti 2x5OW

3O1 muovituoli

6O5 valoelementti 4x5OW

3O2 Matti-tuoli ***

6O3 varsivalo 15OW

33O baarituoli h. 85 cm

Muu tuote:

355 Fatboy musta

Pvm

*
**
***
****
*****

Allekirjoitus

Matto väri lisätietoihin
Levyn väri seinärakenteissa ja kalusteissa helmenharmaa, ellei toisin määrätä
Mattituoli, vaaleanharmaa, ellei toisin määrätä
Teksti otsalautaan:
Logon aineisto toimitettava vektorigrafiikkana osoitteeseen mari.borgman@kokolahti.fi

KOKO Lahti Oy / Lahden Messut
Ankkurikatu 7, 1514O Lahti, Finland
www.lahdenmessut.fi

SIJOITUSPIIRROS/ Sketch of installations
Seinäelementit / wall units
Sähkö / electricity
LVI / Compressed air, drain and water

Messun nimi
Name of exhibition

Merkitse tarvittavat asennukset alla olevaan sijoituspiirrokseen.
Please indicate the positioning required for the connection on the sketch below.

Toiminimi
Company

Tämä lomake tai muu liite, josta selviää elementtien asennus/sijoitus
on palautettava messutoimistolle tilauslomakkeen mukana.
Please return this form indicating the location of the elements to the
fair office with the order form.

Mittakaava/ruutu
Scale/square
Osaston nro.
Stand No.

Paiväys ja allekirjoitus / Date and signature

cm

