Szybko montowany pawilon

Easybox o wymiarach 3 x 2 metry
montowany
przez
dwie
osoby
w zaledwie 30 minut posiada: drewnianą
podłogę, drzwi z zamkiem patentowym
oraz uchylne okno wraz z ladą.
Dzięki
zastosowaniu
wyłącznie
materiałów najwyższej jakości Easybox
cechuje się niedużym ciężarem, wysoką
trwałością a także odpornością na
niekorzystne warunki atmosferyczne
(wiatr,
opady,
gradobicie,
zmiany
temperatury,
długotrwałe
działanie
słońca).
Stanowiące
podstawowy
element
konstrukcji
płyty
komorowe
z poliwęglanu posiadają 250-krotnie
większą odporność na pęknięcia czy
rozbicie wskutek uderzenia niż szkło, są
także
zabezpieczone
w
procesie
koekstruzji w zewnętrzną powierzchnię
z filtrem UV, który blokując dopływ
szkodliwego
promieniowania
słonecznego zapobiega uszkodzeniom
materiału. Płyty charakteryzują się także
bardzo
dobrymi
właściwościami
termoizolacyjnymi co w istotny sposób
wpływa na ograniczenie zużycia energii
niezbędnej do ogrzania lub schłodzenia
Easybox.

3 x 2 m bez nadruku
od 9 900,00* zł
od 2 600,00* €

Dzięki
przezroczystości
płyt
po
podświetleniu
Easybox
staje
się
doskonałym nośnikiem reklamy przez
całą dobę. Nadruk może być wykonany
trwale poprzez oklejenie folią lub
tymczasowo za pomocą zdejmowanej
powierzchni z materiału poliestrowego.

Dane techniczne i użytkowe:
Przepuszczalność światła płyt: 81%
Klasyfikacja ogniowa:
- stopień palności: niezapalne
- rozprz. ognia: nierozprzestrzeniające
- kapania od ognia: niekapiące

Easybox może być stosowany jako
mobilny
system
ekspozycyjny,
stróżówka, kasy, pawilony sprzedaży,
budki parkingowe, kioski informacyjno
reklamowe, punkty gastronomiczne,
i inne.

Wymiary Easybox:
- szerokość: 3 m
- długość: 2 m
- wysokość: 2,4 m
- waga: 390 kg

Na życzenie montujemy dodatkowe
wyposażenie: instalację elektryczną,
promienniki
podłogowe,
baterie
słoneczne,
elektrownia
wiatrowa,
oświetlenie, alarm.

Wymiary wózka do transportu:
- szerokość: 0,7 m
- długość: 3 m
- wysokość: 2,4 m
- waga: 60 kg
Produkt posiada:
- atest higieniczny
- atest przeciw pożarowy
- deklaracja zgodności CE
- gwarancja 24 miesiące

3 x 2 m z nadrukiem na folii
oferta w przygotowaniu

3 x 2 m +nadruk zdejmowany
oferta w przygotowaniu

Wypożyczenie na okres do 7 dni bez kosztów transportu: Easybox - 600,00* zł; dodatkowy panel słoneczny oraz podświetlenie LED
- 400,00* zł; dodatkowy podest grzewczy PG300 - 50,00* zł. Wykonanie nadruku wraz z oklejeniem wyceniane indywidualnie.
*) podane ceny nie zawierają podatku VAT;
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