AMPER 2015

Vážení vystavovatelé veletrhu AMPER,
zasíláme Vám katalog technických služeb a technicko-bezpeènostní pøedpisy pro zajištìní
23. roèníku veletrhu AMPER 2015.
Na následujících stránkách naleznete kompletní nabídku na realizaci expozic vè. vybavení, grafických prací, technických sítí,
úklidu, kvìtinové výzdoby a služeb hostesek.

Ráda bych Vás upozornila na nutnost dodržet uvedené datum uzávìrky pro objednávku technických sítí.

UZÁVÌRKA: 2. února 2015
( objednávku lze odeslat bez vyplnìného èísla stánku ! )

Od prvního dne zahájení montáže bude ke stávajícím cenám technických pøípojek úètován pøíplatek 30%.

Prosím vìnujte zvýšenou pozornost následujícím informacím
Ceny v katalogu služeb jsou uvádìné bez 21% DPH.
montáž expozice Vám bude umožnìna pouze :
- s odsouhlasenou Žádostí o schválení expozice ( viz formuláø str. 19 )
- s vypracovanými podklady pro Revizi elektroinstalace ( viz formuláø str. 23)

Podpisem objednávky služeb technického charakteru se zavazujete k dodržování
TECHNICKO-BEZPEÈNOSTNÍCH PØEDPISÙ v plném rozsahu.

Na spolupráci a osobní setkání se tìší

Zuzana Leschtinová
manager realizace

Tel.: +420 246 052 466
Gsm: +420 724 749 938
Fax: +420 227 203 736
www.amper.cz
e-mail: leschtinova@terinvest-realizace.cz
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014

Fakturacni
´
? ´ udaje:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU A1 - 9m2
CENA 7 910,00 Kè
Cena zahrnuje
9m2 základní stavební konstrukce Octanorm
9m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
3x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen
3m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________

3m

R

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU A2 - 9m2
CENA 9 600,00 Kè
Cena zahrnuje
9m2 základní stavební konstrukce Octanorm
9m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50cm
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
3x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

3m

3m

R

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU B1 - 12m2
CENA 10 320,00 Kè
Cena zahrnuje
12m2 základní stavební konstrukce Octanorm
12m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
4x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen
4m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________

3m

R

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU B2 - 12m2
CENA 12 792,00 Kè
Cena zahrnuje
12m2 základní stavební konstrukce Octanorm
12m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
4x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

4m

3m

R

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU C1 - 15m2
CENA 12 750,00 Kè
Cena zahrnuje
15m2 základní stavební konstrukce Octanorm
15m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
5x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen
5m

R

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________

3m

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU C2 - 15m2
CENA 15 750,00 Kè

5m

R

Cena zahrnuje
15m2 základní stavební konstrukce Octanorm
15m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
5x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen
Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________

3m

Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU D1 - 18m2
CENA 15 210,00 Kè
Cena zahrnuje
18m2 základní stavební konstrukce Octanorm
18m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
6x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen
6m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________

R

3m

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU D2 - 18m2
CENA 19 440,00 Kè
Cena zahrnuje
18m2 základní stavební konstrukce Octanorm
18m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
6x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen
6m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________

R

Text:_________________________________________________________

3m
2 police

leschtinova@terinvest-realizace.cz

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU E1 - 20m2
CENA 16 800,00 Kè
Cena zahrnuje
20m2 základní stavební konstrukce Octanorm
20m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
6x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

5m

Text:_________________________________________________________

R

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
4m

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU E2 - 20m2
CENA 21 600,00 Kè
Cena zahrnuje
20m2 základní stavební konstrukce Octanorm
20m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
6x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen
R

5m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________

4m

Text:_________________________________________________________
2 police

leschtinova@terinvest-realizace.cz

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU F1 - 24m2
CENA 20 040,00 Kè
Cena zahrnuje
24m2 základní stavební konstrukce Octanorm
24m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
6x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

6m

Text:_________________________________________________________

R

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
4m

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU F2 - 24m2
CENA 25 680,00 Kè
Cena zahrnuje
24m2 základní stavební konstrukce Octanorm
24m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
6x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen
R

6m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________

4m

Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________
2 police

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU G1 - 30m2
CENA 24 450,00 Kè
Cena zahrnuje
30m2 základní stavební konstrukce Octanorm
30m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
8x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

6m

R

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

5m

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU G2 - 30m2
CENA 30 900,00 Kè
Cena zahrnuje
30m2 základní stavební konstrukce Octanorm
30m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
8x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

R

6m

5m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________
2 police

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU H1 - 35m2
CENA 27 650,00 Kè
Cena zahrnuje
35m2 základní stavební konstrukce Octanorm
35m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
8x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

R

7m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________
5m

Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU H2 - 35m2
CENA 35 175,00 Kè
Cena zahrnuje
35m2 základní stavební konstrukce Octanorm
35m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
8x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

R

7m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
5m

Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________
2 police

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU I1 - 40m2
CENA 29 800,00 Kè
Cena zahrnuje
40m2 základní stavební konstrukce Octanorm
40m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
10x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen
8m

R

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________

5m

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU I2 - 40m2
CENA 38 800,00 Kè
Cena zahrnuje
40m2 základní stavební konstrukce Octanorm
40m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popø. v. 88 cm)
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
10x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen
R

8m

Uveïte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_________
5m

Text:_________________________________________________________
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:____________________
2 police

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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EXPOZICE – KONSTRUKCE ISOGON 100
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:
1) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU J1 - 35m2
CENA 47 857,00 Kè

REGÁL

REGÁL

cena zahrnuje:
35m2 základní konstruce Isogon 100
35m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2m
1x informaèní pult 100x50x100cm
5x svìtlo bez pøívodu el. energie
2x halogen
2x regál
pozn.: základní cena nezahrnuje grafické práce - logo, nápisy apod.
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18 :_____________

infopult

2) ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU J2 - 35m2
CENA 55 671,00 Kè

koš

REGÁL

REGÁL

cena zahrnuje:
35m2 základní konstruce Isogon 100
35m2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2m
1x informaèní pult 100x50x100cm
1x barová židle Z
2x stùl pr. 80cm, èerná deska
8x židle
1x odpadkový koš
1x vìšák
2x prospektor
5x svìtlo bez pøívodu el. energie
2x halogen
2x regál
pozn.: základní cena nezahrnuje grafické práce - logo, nápisy apod.
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18 :_____________
prospektor

prospektor

infopult

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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EXPOZICE – KONSTRUKCE SYMA ORBIT
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:

ZÁVAZNÌ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU K - 25m2
CENA 32 500,00 Kè
Cena zahrnuje
25m2 základní stavební konstrukce Syma Orbit
25m2 koberec zn. PODIUM
uzamykatelné zázemí 2x2 m vè. pultu 100x50x100cm
3x pult 100x50x100 cm
1x rohov? pult
1x stùl o 90 cm, èerná deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x vìšák
8x svìtlo bez pøívodu elektrické energie
Doplòte è. barvy koberce dle vzorníku na str. 18.:_______________________
pozn.: základní cena nezahrnuje grafické práce - logo, nápisy, tapetování apod.

5m

5m

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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ATYPICKÉ STÁNKY
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Tel:
POLOŽKA

KÓD

KÈ ZA JEDNOTKU

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

STÁNKY
od 300, 00 Kè/bm

0001

konstrukce TRIO (osvìtlovací rampa)

0002

atypický stánek na základì individuálnì vypracované nabídky a použitého materiálu

0003

patrový stánek na základì individuálnì vypracované nabídky a použitého materiálu
cena zahrnuje patro, 2x koberec, základní octanorm v pøízemí

od 2950, 00 Kè/m2

0004

venkovní stánek, použitý materiál: stavebnice OCTAVIUS

od 1960, 00 Kè/m2

0005

pagody, bližší info na www.terinvest-realizace.cz

leschtinova@terinvest-realizace.cz

dle kalkulace

od 220, 00 Kè/m2
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STAVEBNÍ KOMPONENTY
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

POLOŽKA

KÓD

Tel:

ROZMÌR

JEDNOTKA

KÈ ZA JEDNOTKU

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

ZÁKLADNÍ STÁNEK
1010

základní sazba obestavìné plochy

100x250

m2

490, 00 Kè

100x250

ks

300, 00 Kè

DOPLÒKOVÉ KOMPONENTY
1050

dìlící stìna - bílé lamino - zákl. rozmìr

1060

dìlící stìna - doplòkový rozmìr

50x250

ks

240, 00 Kè

1070

dìlící stìna - doplòkový rozmìr

67,6x250

ks

360, 00 Kè

1080

dìlící stìna - doplòkový rozmìr

137,5x250

ks

600, 00 Kè

1090

dìlící stìna prosklená - základní rozmìr

100x250

ks

650, 00 Kè

1100

dìlící stìna prosklená - doplòkový rozmìr

67,6x250

ks

600, 00 Kè

1110

dìlící stìna prosklená - doplòkový rozmìr

50x250

ks

480, 00 Kè

1120

panel bílý k jednorázovému použití

100x250

ks

600, 00 Kè

1130

panel bílý k jednorázovému použití

50x250

ks

400, 00 Kè

1140

panel bílý k jednorázovému použití

67,6x250

ks

500, 00 Kè

1150

panel bílý k jednorázovému použití

137,5x250

ks

900, 00 Kè

1160

aranžérský panel barevný - základní rozmìr

100x250

ks

800, 00 Kè

1170

aranžérský panel barevný - doplòkový rozmìr

50x250

ks

600, 00 Kè

1180

aranžérský panel barevný - doplòkový rozmìr

67,6x250

ks

700, 00 Kè

1190

aranžérský panel barevný - doplòkový rozmìr

137,5x250

ks

1000, 00 Kè

1200

dveøe stahovací

100x250

ks

850, 00 Kè

1210

dveøe stahovací

67,6x250

ks

780, 00 Kè

1220

dveøe stahovací

137,5x250

ks

1240, 00 Kè

1230

vitrína vè. 2 polic

100x50x250

ks

1030, 00 Kè

1240

vitrína vè. 2 polic

100x100x250

ks

1240, 00 Kè

1250

vitrína - pùdorys osmiúhelník - bez polic

8x(50x250)

m2

3400, 00 Kè

1260

vitrína bez polic

50x50x250

1 bm

950, 00 Kè

1270

vitrína - pùdorys trojúhelník - bez polic

100x67,5x67,5

ks

1220, 00 Kè

0026

vitrína - pùdorys trojúhelník - bez polic

100x100x137

ks

1400, 00 Kè

1280

aranžérský rošt do vitríny

dle typu vitríny

ks

50, 00 Kè

1290

police do vitríny ( max 3ks)

dle typu vitríny

ks

90, 00 Kè

1300

pultová vitrína, výška 88 cm

100x50

ks

690, 00 Kè

1310

pultová vitrína, výška 88 cm

100x100

ks

960, 00 Kè

1330

police do pultové vitríny

100x50

ks

90, 00 Kè

1340

police do pultové vitríny

ks

120, 00 Kè

leschtinova@terinvest-realizace.cz

100x100
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STAVEBNÍ KOMPONENTY
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014
POLOŽKA

KÓD

ROZMÌR

JEDNOTKA

KÈ ZA JEDNOTKU

1360

pult, výška 88 cm

100x100

ks

430, 00 Kè

1370

pult, výška 88 cm

100x50

ks

390, 00 Kè

1380

pult, výška 88 cm - trojúhelník

100x100x137,5

ks

380, 00 Kè

1390

pult, výška 88 cm - trojúhelník

100x67,6x67,6

ks

320, 00 Kè

1400

pult, výška 88 cm

50x50

ks

260, 00 Kè

1410

pult, výška 110 cm

100x100

ks

530, 00 Kè

1420

pult, výška 110 cm

100x50

ks

390, 00 Kè

1430

pult, výška 110 cm - trojúhelník

100x100x137,5

ks

480, 00 Kè

1440

pult, výška 110 cm - trojúhelník

100x67,5x67,5

ks

420, 00 Kè

1450

pult, výška 110 cm

50x50

ks

340, 00 Kè

1460

police do pultu

100x100

ks

120, 00 Kè

1470

police do pultu - trojúhelník

100x100x137,5

ks

120, 00 Kè

ostatní rozmìry

2

1480

police do pultu

m

90, 00 Kè

0018

posuvná uzamykatelná dvíøka do pultu

ks

150, 00 Kè

0020

výroba døevìné barové desky (upøesnìte barvu)

bm

300, 00 Kè

1490

zvyšovací pódium, výška 50 cm

100x100

1 bm

420, 00 Kè

1500

zvyšovací pódium, výška 50 cm

100x100x137,5

ks

380, 00 Kè

1510

zvyšovací pódium, výška 50 cm

100x67,6x67,6

ks

365, 00 Kè

1520

zvyšovací pódium, výška 50 cm

100x50

ks

325, 00 Kè

1530

zvyšovací pódium, výška 50 cm

50x50

ks

300, 00 Kè

1550

zvyšovací pódium, výška 50 cm

osmiúhelník
(8x50)

ks

980, 00 Kè

1560

zvyšovací pódium, výška 30 cm

100x100

ks

390, 00 Kè

1570

zvyšovací pódium, výška 30 cm

100x100x137,5

ks

310, 00 Kè

1580

zvyšovací pódium, výška 30 cm

100x67,6x67,6

ks

396, 00 Kè

1590

zvyšovací pódium, výška 30 cm

100x50

ks

275, 00 Kè

1600

zvyšovací pódium, výška 30 cm

50x50

ks

230, 00 Kè

1620

zvyšovací pódium, výška 30 cm

osmiúhelník
(8x50)

ks

960, 00 Kè

1630

žaluzie

šíøka 1m

ks

120, 00 Kè

1640

žaluzie

šíøka 0,5m

ks

70, 00 Kè

1650

žaluzie

1690

stropní rast bez podhledù

1670

závìs

1810

regál, max. 4 police, šíøka polic 50 cm

1815

regál klopený, max. 4 police

1820

regál, max. 4 police, šíøka polic 25 cm

100x25

1 bm

7097

toèna na reklamu (dle složitosti)

0017

stropní podledy látkové

6151

vìšák lištový

0019

samostatný panel - infostojka

leschtinova@terinvest-realizace.cz

šíøka 0,75m

ks

90, 00 Kè

m2

140, 00 Kè

ks

120, 00 Kè

100x50

1 bm

810, 00 Kè

100x25

1 bm

640, 00 Kè

100x100x6

100x100

100x250

POŽADOVANÉ
MNOŽSTVÍ

620, 00 Kè

ks

3000 - 4000,00 Kè

m2

80, 00 Kè

ks

150, 00 Kè

ks

650, 00 Kè
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GRAFICKÉ PRÁCE
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015

KÓD

POLOŽKA

4010

výroba textù - standardní nápis na límec (vè. aplikace)

ROZMÌR
výška písmena
16 cm

JEDNOTKA
písmeno

KÈ ZA JEDNOTKU
18, 00 Kè
dle kalkulace

4030

digitalizace pøedlohy dle firemního loga

ks

4040

výroba firemního loga (vè. aplikace)

dm2

4050

výroba plastického loga

dle kalkulace

4051

výroba digitálního tisku

dle kalkulace

4052

výroba banneru

dle kalkulace

4055

komatexová deska - prodej

4060

tapetování stìnových panelù a límcù

Text na límci:

POŽADOVANÉ
MNOŽSTVÍ

15, 00 Kè

dle kalkulace
2

m

150, 00 Kè

Barva (dle vzorníku na str.16):

ØEZANÁ GRAFIKA
- NÁPISY, LOGA NEJEN NA VELETRŽNÍ STÁNKY, POLEP VOZIDEL, VÝLOH, REKLAMNÍCH ŠTÍTÙ,
VÝROBA BILBOARDÙ...
DIGITÁLNÍ TISK
- INTERIÉROVÝ VE FOTOKVALITÌ, EXTERIÉROVÝ S ŽIVOTNOSTÍ 3 A VÍCE LET,
POUŽITÍ OD FOTOGRAFIE PO BILBOARD
COPYCENTRUM
- A OFSETOVÝ TISK - LETÁKY, VIZITKY, BAREVNÉ I ÈERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ
REKLAMNÍ TRANSPARENTY
- 3D REKLAMA NAPØ. Z POLYSTYRÉNU
PRODEJ REKLAMNÍCH MATERIÁLÙ
- TAPETY, DESKOVÝ MATERIÁL, PLEXI STOJÁNKY, FIGURÍNY
VEŠKERÉ DALŠÍ REKLAMNÍ SLUŽBY
- NÁVRHY, TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK, INZERCE, REKLAMNÍ PØEDMÌTY, TEXTIL, FOTOPRÁCE,
HOSTESKY A DALŠÍ
3D NÁVRHY VELETRŽNÍCH EXPOZIC

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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VZORNÍK FÓLIÍ ORACAL 641
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015

Tyto folie se vyrábí v 60 odstínech s matným povrchem. Kompletní vzorník lze vidìt v kanceláøi realizace a nebo grafickém studiu.
V žádném pøípadì není možné použít specifikaci v systému RAL, PANTONE nebo CMYK vždy je tøeba vybrat podobnou barvu
z pøiloženého vzorníku.
Pøi výbìru dejte prosím pozor na kalibraci monitoru.

prùsvitná

000

010

020

019

021

022

025

026

312

030

031

032

047

034

036

035

404

040

043

042

041

045

562

518

050

065

049

086

067

057

051

098

052

084

053

056

066

054

055

060

613

061

068

062

063

080

083

081

082

støíbrná

zlatá

mìï

090

091

092

023

070

073

071

064

076

074

072

Je možné za pøíplatek, po konzultaci s grafickým oddìlením, použít i lesklé folie, popø. folii jiné znaèky.

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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PODLAHOVÁ KRYTINA
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014

POLOŽKA

KÓD
3010
3011
3012
3020
3021
3022

koberec PODIUM (jednorázový) vè. ochranné fólie
vèetnì položení - barva šedá standard, kód 020

koberec PODIUM (jednorázový)
vèetnì položení - barva šedá standard, vè. ochranné fólie, kód 020 nad 59m2

koberec PODIUM (jednorázový)
vèetnì položení - barva šedá standard, vè. ochranné fólie, kód 020 nad 115 m2

koberec PODIUM (jednorázový)
vèetnì položení - barevný, vè. ochranné fólie - uveïte barvu

koberec PODIUM
další kombinaèní barva

koberec PODIUM (jednorázový)
vèetnì položení - uveïte barvu, nad 59 m2

JEDNOTKA
m2
2

KÈ ZA JEDNOTKU
165, 00 Kè

m

139, 00 Kè

m2

129, 00 Kè

m2

189, 00 Kè

m2

189, 00 Kè

m2

159, 00 Kè

3023

koberec PICASSO (jednorázový)

m2

209, 00 Kè

3024

koberec REVEXPO (jednorázový)

m2

199, 00 Kè

2

3025

odstranìní námi položeného koberce (bez stavby stánku)

m

5, 00 Kè

3030

koberec PODIUM (jednorázový)

m2

198, 00 Kè

vèetnì položení - BEZ STAVBY STÁNKU - uveïte barvu

POŽADOVANÉ
MNOŽSTVÍ

Po ukonèení akce je vystavovatel povinen odstranit
z plochy koberec vè. kobercové pásky, popø. lze službu
objednat viz. kód 3025

3031

RAŽENÝ PLECH

m2

690, 00 Kè

3032

PLOVOUCÍ PODLAHA (rùzné dekory)

m2

400, 00 Kè

BARVU KOBERCE UVEÏTE DLE VZORNÍKU NA STR. 18

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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VZORNÍK KOBERCÙ
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015

Pøi výbìru barev prosím dbejte na správnou kalibraci monitoru.

PODIUM
Materiál: 100% PP Váha vlasu : 280g/m2 Výška vlasu: +- 2mm Celková váha: 800g/m2
Celková výška: +-3mm Podklad: Precoat klasifikace na oheò: ÈSN EN 135-01 Bfl - s1

950

032

054

058

064

020

035

357

055

048

138

211

033

307

543

065

022

021

037

052

051

980

294

REVEXPO
Materiál: 100% PP Váha vlasu : 650g/m2 Výška vlasu: 3 mm Celková váha: 730g/m2
Celková výška: 5mm Podklad: Latex klasifikace na oheò: ÈSN EN 135-01 Bfl - s1
Pøíplatek 10 Kè/m2
1963

1340

1343

1335

1392

1893

1360

1375

1349

1323

1310

1897

1370

1964

1380

1366

1382

1896

1984

1969

1390

1391

1389

1961

PICASSO
Materiál: 100% PP Váha vlasu : 460g/m2 Výška vlasu: 3 mm Celková váha: 465g/m2
Celková výška: 4mm Podklad: Latex klasifikace na oheò: ÈSN EN 135-01 Efl
Pøíplatek 20 Kè/m2
2216

PLOVOUCÍ PODLAHA

2236

3353

5546

RAŽENÝ PLECH

3032

leschtinova@terinvest-realizace.cz

3031
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ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE
Uzávìrka: 28. února 2015
NEVYPLÒUJÍ FIRMY S REALIZACÍ EXPOZICE OD SPOLEÈNOSTI TERINVEST

Veletrh: AMPER 2015

pavilon:

venk. plocha:

Vystavovatel:

Kontakt:

Ulice:

Mìsto:

IÈO/DIÈ:

Telefon/fax:

E-mail:

Umístìní: ØADOVÉ

Realizaèní firma:

Kontakt:

Ulice/Mìsto:

IÈO/DIÈ:

E-mail:

Telefon/fax:

leschtinova@terinvest-realizace.cz

ROHOVÉ

stánek è.:

POLOOSTROV

19

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE
Uzávìrka: 28. února 2015

K žádosti je nutné pøiložit následující dokumenty. Veškeré podklady prosím zasílejte v elektronické podobì pouze 1x:

1.

Zjednodušený pùdorys, bokorys s výškovými kótami a popis použitých materiálù

2.

Popis konstrukce s detaily použitých materiálù a jejich tøída hoølavosti

3.

Pùdorys v mìøítku 1:50 nebo 1:100, pohledy, axonometrie vèetnì výškových kót

4.

Pøi použití sklenìných prvkù v expozici je nutno respetovat pravidla uvedená v technicko-bezpeènostních pøedpisech

5.

Výkres zavìšené konstrukce vèetnì závìsných bodù a související statický výpoèet

6.

Statické výpoèty zpracované autorizovaným statikem, atesty použitých nestandardních materiálù a další podklady
na vyžádání veletržní správou

7.

Projektant (jméno, adresa, telefon)

............................................
datum

leschtinova@terinvest-realizace.cz

............................................
podpis
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TECHNICKÉ PØÍPOJKY
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015

stánek è.:

Veletrh: AMPER 2015
Vystavovatel:

Kontakt:

Ulice:

Mìsto:

IÈO/DIÈ:

Telefon/fax:
Umístìní:

E-mail:

Øadové

Rohové

Zastupující agentura:

Kontakt:

Ulice/Mìsto:

IÈO/DIÈ:

E-mail:

Telefon/fax:

POLOŽKA

KÓD

PØÍKON

Poloostrov

JEDNOTKA KÈ ZA JEDNOTKU

POŽADOVANÉ
MNOŽSTVÍ

ELEKTROINSTALACE
5005

pøívod el. energie 230 V vè. revize

do 2,2 kW

ks

4250,00 Kè

5010

pøívod el. energie 230 V vè. revize

do 3,6 kW

ks

5500,00 Kè

5015

tøífázový pøívod el. energie 400 V vè. revize

do 6,9 kW

ks

7900,00 Kè

5025

tøífázový pøívod el. energie 400 V vè. revize

do 11,0 kW

ks

10210,00 Kè

5035

tøífázový pøívod el. energie 400 V vè. revize

do 17,0 kW

ks

14950,00 Kè

5045

tøífázový pøívod el. energie 400 V vè. revize

do 22,0 kW

ks

18920,00 Kè

5047

tøífázový pøívod el. energie 400 V vè. revize

do 27,0 kW

ks

22500,00 Kè

5050

tøífázový pøívod el. energie 400 V vè. revize

do 44,0 kW

ks

36750,00 Kè

pozn. dle Vašich požadavkù je možné také zajistit pøípojky 55 kW, 69 kW, 86 kW

5060

elektrorozvadìè 400V/16A

pro pøívod 6,9 -11 kW

ks

1045,00 Kè

5065

elektrorozvadìè 400V/32A

pro pøívod 17 - 22 kW

ks

1150,00 Kè

5066

elektrorozvadìè 400V/63A

pro pøívod 22 - 44 kW

ks

1750,00 Kè

5070

bodové svìtlo 230V/100W
(vèetnì pøívodních kabelù a instalace)

ks

225,00 Kè

5071

bodové svìtlo na rameni

ks

270,00 Kè

5076

metalhalogenidový reflektor 150 W

ks

380,00 Kè

5077

halogenový reflektor na rameni 150 W

ks

420,00 Kè

5080

prodlužovací kabel s trojzásuvkou
(délka 5m)

ks

90,00 Kè

5090

lednicová zásuvka

ks

1100,00 Kè

5007

pøedèasné zapojení pøívodù

ks

3000,00 Kè

5008

zapojení pøívodù pøi demontáži

ks

3000,00 Kè

ks

6100,00 Kè

ks

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA

PØÍVOD A ODPAD VODY + VZDUCHU
5100

pøívod a odpad vody do kuchyòky
pozn. v pøípadì napojení myèky je nutno obj. samostatný pøívod

5110

tlakový pøívod vody k exponátu

5400

pøívod vzduchu
1/2" hadice je zakonèena s 1/2" závitem

leschtinova@terinvest-realizace.cz

5500,00 Kè
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TECHNICKÉ PØÍPOJKY
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015

POLOŽKA

KÓD

PØÍKON

JEDNOTKA KÈ ZA JEDNOTKU

POŽADOVANÉ
MNOŽSTVÍ

TELEFON
5200

telefonní linka (+ hovorné dle sazby BVV
bude doúè. dofakturac?)

ks

2080,00 Kè

INTERNET - nutno zaslat pùdorys s umístìním vývodu pøipojení
5300

internetová pøípojka - pevný kabel

2 Mbit

ks

2950,00 Kè

5301

internetová pøípojka - pevný kabel

5 Mbit

ks

4650,00 Kè

5302

internetová pøípojka - pevný kabel

10 Mbit

ks

6200,00 Kè

5303

internetová pøípojka - pevný kabel

20 Mbit

ks

8600,00 Kè

5304

internetová pøípojka - pevný kabel

30 Mbit

ks

9700,00 Kè

5305

zøízení privátní Wi-Fi sítì na stánku

2Mbit/10 uživatelù

ks

3900,00 Kè

pozn. další možností využití WiFi pøipojení bude zakoupení kupónu pøímo na výstavišti BVV – maximální negarantovaná rychlost je 512 Kbps

ÚKLID STÁNKU – reklamace úklidu je nutné nahlásit nejpozdìji do 11.00 hod.
1002

úklid stánkù (luxování koberce popø. vytírání podlahy)
specifikujte dny: út st èt pá

1011

pozn. prosím specifikujte požadované práce napø. kompletní
vyèištìní vitrín, stìn stánkù apod.

m2 /dny

7,00 Kè

1 hod.

155,00 Kè

generální úklid 1 hod.

V pøípadì objednávky technických pøípojek v dobì zahájení montáže, budou k stávajícím cenám
úètovány pøíplatky 30%. Dbejte proto na vèasné odeslání Vaší objednávky!

............................
datum

leschtinova@terinvest-realizace.cz

............................
podpis
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REVIZE ELEKTROINSTALACE
ODEVZDAT V PRÙBÌHU MONTÁŽE EXPOZICE
Vyplnìný formuláø vè. pøíloh je nutné pøedložit reviznímu a inspekènímu technikovi veletržní správy pøed zapojením elektrické energie na stánek.
Neodesílat na adresu BVV pøed zahájením montáže!

Veletrh: AMPER 2015

pavilon:

venk. plocha:

Vystavovatel:

Kontakt:

Ulice:

Mìsto:

IÈO/DIÈ:

Telefon/fax:

E-mail:

Umístìní: ØADOVÉ

stánek è.:

ROHOVÉ

POLOOSTROV

POTVRZENÍ REALIZAÈNÍ FIRMY O PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE:
Realizaèní firma:

Kontakt:

Ulice/Mìsto:

IÈO/DIÈ:

E-mail:

Telefon/fax:

Realizaèní firma
prohlašuje, že elektroinstalaèní práce
byly provedeny v souladu s platnými ÈSN a Smìrnicí pro zøizování a provoz prozatimních zaøízení, jak
jsou uvedeny v Technicko-bezpeènostních pøedpisech.
(kW)
Instalováno zaøízení o celkovém pøíkonu (vèetnì exponátù)
Oprávnìní IBP-ITI (platí pro ÈR):

datum

razítko, jméno a podpis
zástupce montážní firmy

BEZ VYPRACOVANÉHO ELEKTROPROJEKTU VÁM NEBUDE ZAPOJENA ELEKTRICKÁ PØÍPOJKA NA STÁNKU
NEVYPLÒUJÍ FIRMY S REALIZACÍ EXPOZICE OD SPOLEÈNOSTI TERINVEST

Elektroprojekt k posouzení:
Stavba Octanorm, jednoduchá pøízemní expozice do 25 m 2
pozn. stavba standardní expozice z konstrukèního systému, staèí pøedložit pùdorys s vyznaèenou elektroinstalací

Stavba expozic nad 25m2
pozn. nutno pøedložit vypracovaný elektroprojekt

Elektromontáže na expozicích mùže v areálu Brnìnského výstavištì provádìt pouze odborná firma k této èinnosti zpùsobilá,
která se musí prokázat povolením ITI a živnostenským oprávnìním.

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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POPIS ELEKTROINSTALACE

kód 5005 – 2,2 kW
šòùrový pøívod zakonèený zásuvkou 230V/16 A jištìnou 10 A, cena zahrnuje instalaci 1 zásuvky 230V/16 A, spotøebu a elektrorevizi
kód 5010 – 3,6 kW
šòùrový pøívod zakonèený zásuvkou 230V/16 A jištìnou 16 A, cena zahrnuje instalaci 1 zásuvky 230V/16 A, spotøebu a elektrorevizi
kód 5015 – 6,9 kW
kabel zakonèený tøífázovou pìtikolíkovou zásuvkou 400V/10A, cena zahrnuje pøivedení 3-fázového pøívodu 400V
zakonèeného 3-fázovou pìtikolíkovou zásuvkou 32A, spotøebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvadìè,
jehož jednotlivým vývodùm je pøedøazen proudový chrániè s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvadìè je též možno objednat
k zapùjèení za poplatek.
kód 5025 – 11 kW
kabel zakonèený tøífázovou pìtikolíkovou zásuvkou 400V/16A, cena zahrnuje pøivedení 3-fázového pøívodu 400V
zakonèeného 3-fázovou pìtikolíkovou zásuvkou 32A, spotøebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvadìè,
jehož jednotlivým vývodùm je pøedøazen proudový chrániè s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvadìè je též možno objednat
k zapùjèení za poplatek.
kód 5035 – 17 kW
kabel zakonèený tøífázovou pìtikolíkovou zásuvkou 400V/25A, cena zahrnuje pøivedení 3-fázového pøívodu 400V
zakonèeného 3-fázovou pìtikolíkovou zásuvkou 32A, spotøebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvadìè,
jehož jednotlivým vývodùm je pøedøazen proudový chrániè s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvadìè je též možno objednat
k zapùjèení za poplatek.
kód 5045 – 22 kW
kabel zakonèený tøífázovou pìtikolíkovou zásuvkou 400V/32A, cena zahrnuje pøivedení 3-fázového pøívodu 400V
zakonèeného 3-fázovou pìtikolíkovou zásuvkou 32A, spotøebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvadìè,
jehož jednotlivým vývodùm je pøedøazen proudový chrániè s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvadìè je též možno objednat
k zapùjèení za poplatek.
kód 5047 – 27 kW
kabel zakonèený tøífázovou pìtikolíkovou zásuvkou 400V/40A, cena zahrnuje pøivedení 3-fázového pøívodu 400V
zakonèeného 3-fázovou pìtikolíkovou zásuvkou 63A, spotøebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvadìè,
jehož jednotlivým vývodùm je pøedøazen proudový chrániè s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvadìè je též možno objednat
k zapùjèení za poplatek.
kód 5050 – 44 kW
kabel zakonèený tøífázovou pìtikolíkovou zásuvkou 400V/63A, cena zahrnuje pøivedení 3-fázového pøívodu 400V
zakonèeného 3-fázovou pìtikolíkovou zásuvkou 63A, spotøebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvadìè,
jehož jednotlivým vývodùm je pøedøazen proudový chrániè s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvadìè je též možno objednat
k zapùjèení za poplatek.
Vlastní instalace musí být provedena dle platných ÈSN (zvl?štní pozornost je tøeba vìnovat montáži el. spotøebièù
na hoølavé podklady èi vzdálenosti svítidel od hoølavých hmot). Elektrická instalace musí být provedena jako soustava
TNS, tj 3 + N + PE pro 3-fázový rozvod nebo 1 + N + PE pro jednofázový rozvod. Nevyhovující instalace nebude ke škodì
vystavovatele pøipojena.
Pracovníci provádìjící elektroinstalace musí na požádání pøedložit platné osvìdèení o odborné zpùsobilosti
v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb., v pøípadì organizací èi podnikajících fyzických osob, pak též oprávnìní ve smyslu
zákona è. 174/1968 Sb.
V pøípadì, že firma realizující stavbu stánku nebude moci na požádání pøedložit platné ,,Osvìdèení odborné zpùsobilosti”
a øádnì vypracovaný elektroprojekt, nebude stánek na elektrickou sí pøipojen!

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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PROVOZ INTERNETU V AREÁLU BVV

je realizováno pøípojkou k místní síti ETHERNET. Pøipojované zaøízení musí být vybaveno síovou kartou ETHERNET
10/100/1000 MBit/s s možností pøipojení konektoru RJ-45 (souèástí vìtšiny notebookù). Nabízená rychlost pøipojení 2,
5,10 a 30 Mbit/s. Pøi požadavku na stabilitu pøipojení dùraznì doporuèujeme využít tento typ pøípojky (napøíklad pro
on-line pøenosy velkých objemù dat).

je možné využít v pøípadì, kdy vystavovatel nevyžaduje vysokou stabilitu pøipojení (vyhovující pro email, prohlížení
www stránek). Maximální negarantovaná rychlost tohoto pøipojení je 512 Kbps. Wi-Fi pøipojení je prodáváno formou
èasových kupónù pøímo v areálu Brnìnského výstavištì. Kupón je možno využít k pøipojení pro 1 aktivní zaøízení.
Další variantou je zøízení privátní Wi-Fi sítì 2,4 Ghz pro konkrétního vystavovatele, s možností pøipojení až 10 zaøízení
souèasnì (notebook, telefón, tablet apod.) - kód položky 5305.

Upøesnìní
Pøipojení poskytuje spoleènost GTS Czech, s.r.o. Pøipojení umožòuje trvalou konektivitu bez vytáèení po celých 24 hodin
bez ohledu na objem dat. U pevného pøipojení, je možné nastavit pevnou IP adresu z pøidìleného rozsahu (max 5 PC).
Pøipojení je synchronní s garantovanou rychlostí.
V cenì služby jsou náklady na zøízení spojení a zapùjèení modemu. Oživení provozu si vystavovatel provádí sám na základì
pøedávacího protokolu. Pøipojení je dodáno až po rozhraní Ethernet (po sí. kartu). Vystavovatel má vlastní síovou kartu.
Nedílnou souèástí objednávky musí být pùdorysný náèrt stánku s umístìním vývodu pøipojení. Platba musí být uhrazena
dle dispozic na zaslaných fakturách, vždy však nejpozdìji do zahájení akce.
Je nepøípustné poskytovat telekomunikaèní linky dalšímu subjektu, napø. sousednímu vystavovateli (zákon 458/2000 Sb.)
Nedodržení této zásady mùže být øešeno postihem - vypnutím telekomunikaèní linky bez náhrady.
Reklamace mohou být podány nejpozdìji do 48 hodin pøed ukonèením akce a to písemnì. Souèástí písemné reklamace
musí být vyjádøení technického pracovníka pøipojovatele, kterého je vystavovatel povinen informovat. Jinak reklamace
nebude uznána.
Mapa pokrytí WiFi

http://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/2/1106/planek-wifi.pdf

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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MOBILIÁØ
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014

Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:
KÓD

POPIS

Tel:
FOTO

leschtinova@terinvest-realizace.cz

KÓD

POPIS

FOTO
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MOBILIÁØ
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014

Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:
KÓD

POPIS

Tel:
FOTO

leschtinova@terinvest-realizace.cz

KÓD

POPIS

FOTO
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MOBILIÁØ
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014

Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:
KÓD

POPIS

Tel:
FOTO

leschtinova@terinvest-realizace.cz

KÓD

POPIS

FOTO
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MOBILIÁØ
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014

Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

KÓD

POPIS

Tel:
FOTO

leschtinova@terinvest-realizace.cz

KÓD

POPIS

FOTO
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AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:
POLOŽKA

KÓD
7030
7031

LCD TV, uhlopøíèka 82 cm, specifikujte zdroj
prezentace: DVD (není v cenì)
VGA
HDMI
USB
plasma / LCD TV, úhlopøíèka 107cm, specifikujte zdroj
prezentace: DVD (není v cenì)
VGA
HDMI
USB

Tel:
JEDNOTKA KÈ ZA JEDNOTKU POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
ks

2450,00 Kè

ks

2950,00 Kè

7032

plasma / LCD TV, úhlopøíèka 128cm, specifikujte zdroj
prezentace: DVD (není v cenì)
VGA
HDMI
USB

ks

4500,00 Kè

7033

plasma / LCD TV, úhlopøíèka 152cm, specifikujte zdroj
prezentace: DVD (není v cenì)
VGA
HDMI
USB

ks

8950,00 Kè

7034

instalace LCD/plazmy do atypu DTD vèetnì instalaèního
rámeèku

ks

300,00 Kè

7035

držák na TV (viz foto str. 29)

ks

1000,00 Kè

7036

držák na TV, designový, pojízdný (viz foto str. 29)

ks

3000,00 Kè

7037

konferenèní ozvuèení (bezdrátový mikrofon, minimixážní pult)

ks

3990,00 Kè

7038

DVD pøehrávaè

ks

300,00 Kè

7039

notebook (MS OFFICE, POWERPOINT)

ks

2000,00 Kè

7080

poèítaè (MS OFFICE bez monitoru)

ks

500,00 Kè

7081

laserová tiskárna vèetnì 500 listù papírù

ks

950,00 Kè

7082

èb kopírka (k cenì se pøipoèítává 50 hal. za kopii)

ks

2500,00 Kè

7084

monitor 17 palcù LCD

ks

500,00 Kè

7085

monitor 22 palcù LCD

ks

990,00 Kè

7095

projekèní plátno

ks

500,00 Kè

ks

2500,00 Kè

7096

projektor

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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HOSTESKY
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:

KÓD

POLOŽKA

1025

hosteska bez jazykového vybavení
- uvádìní a obsluha hostù, poskytování zákl. info o firmì,
pøíprava jednoduchého obèerstvení

1003

hosteska ÈJ/AJ

Tel:

ROZMÌR

JEDNOTKA
1 hod.

KÈ ZA JEDNOTKU
170, 00 Kè

1 hod.

180, 00 Kè

1004

hosteska ÈJ/NJ

1 hod.

180, 00 Kè

1005

hosteska ÈJ + 2 svìtové jazyky

1 hod.

195, 00 Kè

1006

tlumoènice ÈJ/AJ nebo ÈJ/NJ
- doprovodné tlumoèení pøi obchod. jednáních na stáncích
(min 4hod/den)

1 hod.

230, 00 Kè

1007

tlumoènice ÈJ/NJ, AJ pp. jiný jazyk
- doprovodné tlumoèení pøi obchod. jednáních na stáncích
(min 4hod/den)

1 hod.

265, 00 Kè

1008

tlumoènice ÈJ + jiný jazyk (uveïte jaký)
- doprovodné tlumoèení pøi obchod. jednáních na stáncích
(min 4hod/den)

1 hod.

265, 00 Kè

1009

požadavek na kostým - nutno specifikovat

celý veletrh

800, 00 Kè

............................

............................

datum

podpis

leschtinova@terinvest-realizace.cz

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
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NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB
Uzávìrka objednávek: 2. února 2015
Stánek è.:
DIÈ:
PSÈ:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Firma:
Fakturacni
´
? ´ udaje:
Kontaktní osoba:
E-mail:
POLOŽKA

KÓD

Tel:
JEDNOTKA KÈ ZA JEDNOTKU POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

DROBNÉ KUCHYÒSKÉ VYBAVENÍ
7040

automat na kávu vè. 50 kapslí

ks

1750,00 Kè

7050

pøekapávací kávovar

ks

400,00 Kè

7060

vaøiè jednoplotýnkový

ks

260,00 Kè

7061

mikrovlnná trouba

ks

550,00 Kè

7070

rychlovarná konvice

ks

250,00 Kè

7098

pípa na pivo (možnost zajistit pivo i sklenice s logem)

ks

4000,00 Kè

7022

automat na studenou a teplou vodu, vèetnì 36l vody

ks

1500,00 Kè

sada

510, 00 Kè

sada

760, 00 Kè

8030

gastrosada pro 4 osoby
(sklenice na pivo, víno, likér, šálek a podšálek, kávová lžièka,
dezertní talíøek)
gastrosada pro 8 osob

8031

gastrosada pro 12 osob

sada

1010, 00 Kè

8011

gastrosada pro 4 osoby, plast, 40 ks

sada

470, 00 Kè

8022

gastrosada pro 6 osob, plast 60 ks

sada

610, 00 Kè

8033

gastrosada pro 10 osob, plast 100 ks

sada

960, 00 Kè

8040

toaletní potøeby (papír. utìrky, houbièka, jar, sáèky do odpad.
košù, Pùjèovné: 1ks ruèník, 2ks utìrka)

ks

390, 00 Kè

8050

ubrus bílý (upøesnit rozmìr stolu)

ks

130, 00 Kè

8010

POZNÁMKA: GASTROSADY VÁM BUDOU VYDÁNY OPROTI VRATNÉ KAUCI 1.000,- V TECHNICKÉM SERVISU
KVÌTINOVÁ VÝZDOBA
9001

èerstvì øezané kvìtiny - prodej

ks

individuální dle poptávky

9010

Ficus benjamin do 120 cm - pùjèovné

ks

425, 00 Kè

9011

Ficus benjamin od 120 do 180 cm - pùjèovné

ks

590, 00 Kè

9020

Yucca 170 cm - pùjèovné

ks

700, 00 Kè

9030

proutìná dekorace v ozdobném kvìtináèi - pùjèovné

ks

350, 00 Kè

9035

dekorace LUCHUZA CUBICO vè. suchého proutí a oblázkù - pùjèovné

ks

1000, 00 Kè

9040

keramická mísa osázená rostlinami, prùmìr 20 cm - pùjèovné

ks

340, 00 Kè

9050

ikebana velká z øezaných kvìtin, prùmìr 35 cm - prodej

ks

700, 00 Kè

9055

mini ikebana - prodej

ks

240, 00 Kè

9060

ikebana malá z øezaných kvìtin, prùmìr 15 cm - prodej

ks

330, 00 Kè

9070

truhlík osázený živými rostlinami - pùjèovné

ks

600, 00 Kè

ARANŽÉRSKÉ PRÁCE
1001

aranžérské práce (pozn. spotøebovaný materiál bude
doúètován po veletrhu)

1 hod.

290, 00 Kè

0990

drátìný program - rošt závìsný 130x80 cm

ks

150, 00 Kè

0900

zapùjèení figurín

ks

400, 00 Kè

leschtinova@terinvest-realizace.cz
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TECHNICKO-BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY
vydané pøedpisy jsou povinni dodržovat všichni vystavovatelé
a jsou závazné pro pøíslušné odborné útvary spoleènosti

TECHNICKO-BEZPEÈNOSTNI´ PØEDPISY

V zájmu bezpeèného provozu akcí poøádaných v areálu brnìnského výstavištì vydává akciová spoleènost Veletrhy Brno
tyto TECHNICKO-BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY. Zásady v nich obsažené jsou povinni dodržovat všichni zahranièní i tuzemští
úèastníci a jsou závazné pro pøíslušné odborné útvary spoleènosti.
Technické podmínky
1. Práce spojené s výstavbou a demontáží, èi bouráním smí být provádìny vždy pouze v rámci a v souladu s právì platnými pracovnì
právními, bezpeènostními a živnostenskými ustanoveními. Vystavovatel je povinen pøedložit a.s. Veletrhy Brno (dále jen spoleènost)
odboru projekce a kontroly (OPK) ke schválení ve dvou vyhotoveních technický projekt expozice v pùdorysu a pohledu, vèetnì uvedení
druhu použitého materiálu pro stavbu expozice. Schválenou dokumentací se musí prokázat pøi pøevzetí vytyèené výstavní plochy.
2. Základní výška expozice vèetnì límce a poutaèù je max. 3,5 metru, pokud v podkladech pøidìlené plochy - rastru není uvedena
snížená výška. Pøi schvalování projektu lze udìlit výjimky. Maximální možná výška expozice v pavilonech je dána jejich konstrukcí
- pøehled tìchto výšek je uveden na www.bvv.cz/rent. Pøi povoleném pøekroèení stanovené výšky 3,5 m je tøeba dodržet odstup 1m
od sousedního stánku v této výšce. Uvedené omezení se nevztahuje na patrové expozice a exponáty. Veškeré graficky pojednané
plochy smìrem k sousední expozici ( vè. zavìšených poutaèù ) lze umístit ve vzdálenosti min. 2 m od hranice sousední expozice.
Vyjímky jsou možné pouze na základì písemného souhlasu souseda.
3. Patrové expozice musí splòovat podmínky požární ochrany - viz. kapitola 'Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž
dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu' a 'Další podmínky hlediska požární ochrany pro montáž
dvoupodlažních expozic v pavilonech, pokud nejsou stavìny z odsouhlasených prvkù' tìchto pøedpisù. Tyto expozice již ve stádiu
zámìru nebo studie musí být pøedloženy k posouzení a schválení požárnímu specialistovi spoleènosti - OPK.
4. Architektonické ztvárnìní a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Zadní nebo boèní plochu stìny k sousedním
expozicím nad základní výšku expozice 3,5 m je nutno upravit jako bílé plochy tak, aby esteticky nerušily sousední expozice. Vyjímky
v barevnosti tìchto stìn jsou možné pouze s písemným souhlasem souseda. Obrys pronajaté plochy nelze pøekroèit ani nad úroveò
stropní konstrukce. V pøípadì zavìšení èástí expozic nebo poutaèù na stropní konstrukci pavilonù, kde je zavìšování umožnìno, je
tøeba vždy pøedložit písemný statický posudek. Statický výpoèet se týká rovnìž všech složitých expozic a poutaèù, vèetnì patrových
stánkù, atypických a rozmìrných konstrukcí.
5. Do kanalizaèních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by zneèišovaly nebo
jinak ohrožovaly životní prostøedí. Tyto nespotøebované látky je vystavovatel povinen (nebo jím povìøená firma) na svoje náklady
odvézt a zlikvidovat.
6. Vystavovatel je povinen podlahové krytiny (koberce, PVC) vèetnì lepících pásek po demontáži odstranit a odvézt na vlastní náklady.
7. Vystavovatel je oprávnìn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Pøi hromadném rozdávání reklamních tiskovin mimo
expozici nebo pøi jejich shazování nad výstavištìm z objednaných letadel èi balónù budou vystavovateli nebo propagované firmì
vyúètovány zvýšené náklady na úklid pavilonù nebo areálu vyvolané uvedenou èinností.
8. V pøípadì nedodržení stanoveného èasu pro odstranìní beden a jiného balícího materiálu má veletržní správa právo nechat na náklady
vystavovatele veškeré obaly odstranit bez nároku vystavovatele na náhradu.
9. Je zakázáno vylepování informaèních a propagaèních materiálù na stìny, okna nebo jiné èásti konstrukce pavilonù.
10. Pøed ukonèením stanovené provozní doby v poslední den výstavní akce není dovoleno odstraòovat exponáty, provádìt demontáž
a likvidovat stánek.
11. Vystavovatel nebo jim povìøený realizátor jeho stánku je povinen pøed zahájením montáže øádnì pøevzít pøidìlenou výstavní plochu
od správce objektu a tuto pøedat zpìt správci po ukonèení demontáže vèetnì odstranìní hrubých neèistot.
12. Vstupy a vjezdy do areálu bìhem montáže, prùbìhu akce a demontáže jsou øešeny v Organizaèních pokynech vydaných pro jednotlivé
akce.
13. Pøi nesplnìní tìchto podmínek je spoleènost oprávnìna uplatnit sankèní opatøení.
Požární ochrana
1. V prostorách pavilonù je zákaz kouøení a manipulace s otevøeným ohnìm. Kouøení je povoleno jen v kanceláøích, které jsou souèástí pavilonù,
dále v restauracích, bufetech a v prùbìhu akce v prostoru expozic, které jsou vybaveny nehoølavými popelníky. Nedopalky z popelníkù musí být
ukládány jen do nehoølavých odpadových nádob a po skonèení provozní doby dennì vyprazdòovány.
2. Pìnový polystyrén, fólie z plastù, textil ze syntetických vláken, rákos, sláma, papír, lepenka apod. není povoleno používat pro výstavbu expozic,
výplnì stìn, zastropení a poutaèe. Všechny použité lehce hoølavé konstrukèní materiály pro výstavbu expozic s funkcí støechy nebo plášù (textilie
nebo folie apod.) vèetnì dekorací nelze použít z hmot stupnì hoølavosti C2 a C3 nebo musí být impregnovány proti ohni (rákos a podobné rohože).
V konstrukcích støech, stropù a podhledù se nesmí použít hmot, které pøi požáru odkapávají nebo odpadávají. Totéž platí i u samostatných
jednopodlažních objektù s membránami, stanovými a podobnými konstrukcemi a to i na volných plochách.
Vystavovatel je povinen pøed zahájením prací pøedložit odboru projekce a kontroly nebo oddìlení PO o této hoølavé úpravì platný protokol (atest)
akreditované èeské zkušebny nebo protokol oprávnìné firmy o impregnaci použitého hoølavého materiálu proti ohni (vèetnì uvedení použitého
impregnaèního prostøedku) a vzorek upraveného (impregnovaného) materiálu. Dekoraèní materiály z umìlých hmot, které nejsou v samozhášivé
úpravì (polystyrén, fólie z plastù, plexisklo, polykarbonát apod. je nepøípustné používat. Pøi výstavbì samostatných jednopodlažních objektù
na volných plochách musí být pro materiál lehkých plášù s funkcí støechy èi obvodové stìny (membránové, stanové a jiné obdobné vyztužené
èi nevyztužené textilie, rùzné fólie a pod.) pøi kapacitì nad 199 osob užito pouze nehoølavých hmot, pøi kapacitì do 199 osob lze užít hmot stupnì
hoølavosti nejvýše C2 a C3.
Pøi výstavbì expozice atypické konstrukce a poutaèe nad 3 m s použitím hoølavých materiálù je nutno prokázat požární zatížení, které nesmí
pøesáhnout 60 kg/m2. Pro prùkaz výpoètu požárního zatížení a tøídy hoølavosti lze použít platné ÈSN.
Reklamní poutaèe umístìné nad expozicemi (balóny, apod.) musí být odsouhlaseny samostatnì pøi dodržení následujících podmínek:
a. poutaèe nesmí pøekroèit povolenou výšku výstavby stanovenou pro jednotlivé pavilony,
b. poutaèe nesmí být umístìny nad komunikacemi a zavìšeny na konstrukcích pavilonù,
c. k plnìní smí být použity pouze nehoølavé a nevýbušné plyny.
3. Svaøování, pálení, navaøování, tepelné dìlení apod. mohou provádìt jen osoby, které mají platný doklad opravòující k tìmto pracem.
Tyto práce mohou být zapoèaty až po vyjádøení zamìstnance odd. PO spoleènosti a za podmínky, že pøed jejich zapoèetím budou provádìna
veškerá stanovená požárnì-bezpeènostní opatøení. Provozování pyrotechniky a umìlého kouøe nesmí mít vliv na funkci požárnì bezpeènostních
zaøízení a v souladu s platnými pøedpisy a lze je provozovat až po pøedchozím projednání s vedoucím oddìlení PO a po jeho souhlasu.
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4. Mimo prostory postøikovny a vyhrazených míst je v areálu spoleènosti zakázáno støíkání a natírání nitrolaky a èištìní jakýchkoliv zaøízení hoølavými
kapalinami. Rovnìž tak jejich skladování v expozicích a pavilonech mimo schválené sklady je zakázáno. Ve výjimeèných pøípadech musí být práce
s hoølavými kapalinami, pøípadnì jejich skladování projednáno se zamìstnancem oddìlení požární ochrany spoleènosti.
5. Práce, pøi kterých vzniká drobný hoølavý odpad (hoblovaèky, drtiny atd.) mùže povolit správce objektu s podmínkou, že používané stroje a náøadí
mají nainstal. vaky nebo odsávání. Prùbìžnì pak musí být provádìn úklid hoølavého odpadu.
6. Ve výstavních pavilonech - stavbách pro shromažïování vìtšího poètu osob je zakázáno umisovat a provozovat tlakové láhve, nádoby a zaøízení
s hoølavými nebo hoøení podporujícími plyny. Pokud jsou souèástí pøedvádìného exponátu nebo technologie, je jejich používání podmínìno schválením
vedoucího oddìlení PO a revizního technika provozu energetiky.
Vystavovatel je povinen pøedem tento zámìr oznámit na oddìlení PO a pøedložit pøíslušnému odbornému zamìstnanci doklad o provedené tlakové
zkoušce nádoby, vedení instalace a pøíslušenství.
Základní podmínky provozu:
a. za provozu nesmí být zaøízení ponecháno bez dozoru,
b. pøi doèasném opuštìní místa provozu nebo v dobì nepøítomnosti obsluhy musí být uzavøen lahvový ventil a všechny uzávìry zaøízení,
c. celé zaøízení musí být zajištìno proti manipulaci nepovolanými osobami.
7. Umísování dopravních prostøedkù se spalovacím motorem v pavilonech není dovoleno. Pokud dopravní prostøedek slouží jako exponát, musí být
zbaven pohonných látek (,mimo minimálního množství pro výjezd) a elektrického zdroje (pokud to dovolí zpùsob elektroinstalace, musí být odpojen
akumulátor).
U exponátù s vlastním zdrojem elektrické energie musí být tento zdroj odpojen od instalovaných spotøebièù po ukonèení prezentace nebo nejpozdìji
do konce provozní doby každého dne výstavy.
8. Užívání tepelných spotøebièù všeho druhu tuzemskými i zahranièními vystavovateli je dovoleno po splnìní tìchto podmínek:
a. spotøebièe musí být v nezávadném tech. stavu a mohou být užívány jen k tìm úèelùm, pro které byly vyrobeny,
b. kolem spotøebièù nesmìjí být v nebezpeèné vzdálenosti, tj. 80 cm a nad spotøebièi 100 cm ukládány hoølavé materiály,
c. nemùže-li být tato podmínka z dùvodu prostorové tìsnosti splnìna, musí být hoølavé konstrukce zabezpeèeny nespalným tepelnì izolujícím obkladem
(sádrokarton, lignát) a vzdálenost spotøebièù od obkladu musí být 20 cm, pøièemž musí obklad pøesahovat okraje spotøebièe do boku 10 cm a nad
spotøebiè 30 cm,
d. topidla, která usmìròují tepelné sálání do jednoho místa, musí být instalována tak, aby v tomto prostoru do vzdálenosti 1 m nebyly žádné hoølavé
nebo nesnadno hoølavé materiály a pøedmìty,
e. pokud jsou topidla instalována na hoølavých nebo nesnadno hoølavých stolech, policích, atd., musí být podložena nespalnou tepelnì izolující podložkou,
f. každý spotøebiè, který není výrobcem zhotoven pro provoz bez dozoru, nesmí být bez tohoto dozoru ponechán v provozu a musí být písemnì urèena
odpovìdná osoba za provoz spotøebièe. Pøi odchodu musí být spotøebiè prokazatelnì odpojen od sítì. V pavilonu E instalované nebo pøedvádìné
tepelné spotøebièe nesmí vyvíjet teplotu vyšší než 40 st. C.
9. Manipulace, skladování a montážní práce s exponáty, obaly, prodejním a jiným materiálem v únikových cestách, instalaèních chodbách, v tìsné blízkosti
hasebných prostøedkù a zaøízení elektrických rozvodù (rozvadìèù, rozvoden) jsou zakázány. Nepotøebné materiály (èásti montážních prvkù, obaly, apod.)
musí být prùbìžnì dennì z pavilonu vyklízeny.
10. Jakýkoliv materiál nesmí být s ohledem na požární bezpeènost ukládán za stánky a na jeho stropní konstrukce.
11. Prostøedky PO, požárnì-bezpeènostní zaøízení (požární hydranty, náøadí v požárních pøístøešcích, pøenosné hasící pøístroje, hlásièe požáru, apod.),
které je v areálu instalováno je možno použít jen v pøípadì požáru. Použití, poškození a jiná manipulace s nimi musí být ihned hlášená údržbì požární
ochrany na telefon è.3191. Tato zaøízení nesmí být zastavována, pøemísována a musí být trvale pøístupná.
12. V blízkosti vjezdù a vchodù do pavilonù, uzávìrù vody, podzemních a nadzemních hydrantù a tam, kde by pøi zastavení byl prùjezd menší než 3 m, je
zakázáno stání vozidel. Jestliže je nutné v tìchto prostorách zastavit, nesmí øidiè opustit vozidlo.
13. Pro pøedvádìní strojù a zaøízení mohou být ve stánku (v urèeném skladì) zásoby surovin (hoølavých materiálù) na 1 den.
14. Zøizování a instalování udíren, opékáren a jiných zaøízení stánku v areálu výstavištì musí být pøedem projednáno se zamìstnancem oddìlení PO
spoleènosti, který po provedených požárnì-bezpeènostních opatøeních vydá povolení k provozu tìchto zaøízení. Pøi rozsáhlých a složitých zaøízeních
bude požadováno vyjádøení o požárním zabezpeèení od zamìstnance provozovatele odpovìdného za PO.
15. Pøedmìty a zaøízení, které svými vlastnostmi ohrožují požární bezpeènost osob a majetku, nesmí být používány.
16. Požární závady, které nemohou být odstranìny vlastními prostøedky a silami, musí být neprodlenì ohlášeny zamìstnanci oddìlení PO spoleènosti
nebo požární hlídce. Rovnìž tak je nutné hlásit požární závady, které ohrožují požární bezpeènost, i když byly zpùsobeny jinými úèastníky.
17. Požární hlídky pøi akcích sledují a kontrolují stav požární ochrany a èiní opatøení v mezích platných pøedpisù. Vystavovatelé jsou povinni umožnit pøístup
do všech prostorù.
18. Všechny východy z objektu musí být volnì pøístupné. Øešení složitých tech. problémù, požárních závad, zpùsob a možnosti jejich odstranìní musí být
projednáno vèas (tj. pøed zahájením prací nebo akce) se zamìstnancem oddìlení PO spoleènosti.
19. Správce objektu je povinen zajistit, aby každý vzniklý požár, i když byl uhašen vlastními silami, byl co nejrychleji ohlášen ohlašovnì požárù na telefon
è. 2200. Stejnì je povinen ohlásit na tel. è.3191 každé poškození nebo použití prostøedkù PO a požárnì-bezpeènostních zaøízení rozmístìných
v pavilonech.
20. Z požárnì-bezpeènostních dùvodù jsou vystavovatelé povinni pøi odchodu ze stánku odevzdat klíèe na pøíslušné vrátnici.
Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech
a na volných plochách v areálu
Montáž dvoupodlažních expozic mùže být provádìna na volných plochách mimo požárnì nebezpeèný prostor stávajících objektù, v pøízemí
pavilonù A, B, C, D, E, F, G1, G2, H, V a Z a na galerii pavilonu B a C pouze se zábradlím za dodržení tìchto podmínek:
1. Montáž bude provádìna jen z prvkù odsouhlasených z hlediska požární ochrany (hoølavost a toxicita pøi tepelné destrukci).
2. Expozice budou využívány jako jednací, kanceláøské nebo výstavní prostory bez zvláštního požárního nebezpeèí. V žádném pøípadì se nepovoluje
používat k montáži jiné materiály, než schválené, nebo tyto materiály obkládat jinými hoølavými materiály. Dále se nepovoluje v prostorách stánkù skladování
snadno hoølavých látek nebo kapalin. Rovnìž zde nesmí být pøedvádìny stroje nebo zaøízení, které by mohly být iniciátory vzniku požáru.
3. Montáž smí být provádìna na schválených rastrech s odstupem všech stìn a stropù druhého nadzemního podlaží 3 m od komunikace. Tento odstup nemusí
být dodržen pokud okraj druhého podlaží tvoøí pouze 1 m vysoké zábradlí, nebo nosná konstrukce má prokázanou požární odolnost (napø. výpoètem).
4. Pøi použití toèitého schodištì smí být uvažováno s obsazením 30 míst a pøi použití pøímého schodištì s obsazením 55 míst k sezení ve druhém nadzemním
podlaží. Pøi použití více schodiš se poèty osob násobí.
5. Situování schodiš musí umožnit únik do prostoru bez pøekážek a úniková trasa nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím pokud jeho konstrukce nemá
prokázanou odolnost proti ohni.
6. Pro zajištìní rychlého a úèinného požárního zásahu musí být expozice vybaveny vhodnými hasícími pøístroji, nejménì 1 ks PHP na každých i zapoèatých
200 m2 zastavìné pùdorysné plochy každého podlaží. Pokud vystavovatel tyto hasící pøístroje nemá, budou na expozici za úplatu dodány odd. PO.
Vystavovatel vyplní objednávku uvedenou v Objednávkovém bloku, kterou pøedá odd. projekce pøi schvalování projektu.
7. Pøi provozu expozic bude kontrolováno dodržování tìchto smìrnic a technicko bezpeènostních pøedpisù vydaných pro akce poøádané v areálu spoleènosti
požárními hlídkami a prozatímní elektrická zaøízení osobami s elektrotechnickou kvalifikací.
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Další podmínky z hlediska požární ochrany pro výstavbu dvoupodlažních expozic v pavilonech,
pokud nejsou stavìny z odsouhlasených prvkù
1. Použité materiály nosné konstrukce musí splòovat požadavek na požární odolnost dle ÈSN 730802 a ÈSN 730831.
2. Ostatní konstrukce musí splòovat:
a. stìnové výplnì = tøída B (nesnadno hoølavé) nebo tøída A (nehoølavé),
b. podlahy, podhledy = tøída A nebo tøída B,
c. výplnì sklenìné nebo plexi v 1. patøe: pøi nedodržení odstupu 3 m od komunikace lze používat bezpeènostní skla, plexiskla nebo
polykarbonátu s požárním atestem.
3. K projektu je nutno dodat požární zprávu nebo atest o požární odolnosti konstrukce.
4. U nosných konstrukcí s menší požární odolností než požaduje ÈSN 730802 a ÈSN 730831, platí požární podmínky dle kapitoly 'Podmínky
z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu'.
Energetika
1. Elektrická zaøízení vystavovatelù, která mají být pøipojena na rozvodnou sí areálu spoleènosti, musí v plném rozsahu vyhovovat požadavkùm
elektrotechnických pøedpisù platných v ÈR (ÈSN 341090 a ÈSN s ní souvisejících v návaznosti na §4 vyhl. ÈÚBP è. 48/82 Sb., zejména pak
ÈSN 332000-4-41 Bezpeènost a ochrana pøed nebezpeèným dotykem). Montáž el. instalací smí provádìt pouze odborná organizace (firma
s pøíslušným oprávnìním a registrací) a to dle projektové dokumentace obsahující situaèní schéma, jednotlivé obvody a jejich jištìní, materiál,
pøíkony spotøebièù. U zásuvek musí být urèen úèel jejich užití. Projektová dokumentace je podkladem k provedení výchozí revize el. zaøízení a
bez této dokumentace nemùže být revize provedena. Každé elektrické zaøízení expozice musí mít pøed pøipojením na rozvodnou sí spoleènosti
provedenou výchozí revizi, doloženou výchozí revizní zprávou, která musí obsahovat všechny provozovaná el. zaøízení v expozici. Revizi provádìjí
revizní technici spoleènosti nebo revizní technici povìøení spoleèností.
2. Pøípojky energií se provádí výhradnì prostøednictvím služby Realizace expozic a servis spoleènosti Veletrhy Brno, a.s.. Vystavovateli je zakázáno
poskytovat elektrickou energii z rozvodu spoleènosti jakékoli tøetí osobì. V pøípadì porušení tohoto ustanovení se vystavovatel dopouští porušení
Energetického zákona a bude odpojen pøívod elektrické energie jak vystavovateli, který elektrickou energii poskytl, tak i tøetí osobì, která elektrickou
energii pøijala.
3. Vystavovatelé z ÈR musí ke každému stroji s elektrickým zaøízením pøed pøipojením na rozvodnou sí spoleènosti pøedložit provozu energetiky
revizní zprávy strojù nebo zaøízení, podle ustanovení ÈSN 33 2200 v návaznosti na vyhl. ÈÚBP è. 48/82 Sb., §4. Ostatní vystavovatelé musí mít
ke každému stroji "Prohlášení EU o souhlasu", pøípadnì výrobní prohlášení a tato pak umístit na stánku k možnému nahlédnutí.
Bez tìchto dokladù nesmí být žádný stroj nebo zaøízení pøipojeno na rozvodnou sí spoleènosti.
4. Nárok na dodávku el. energie vzniká vystavovateli do dohotovené expozice (u které byla provedena výchozí revize) dva dny pøed zahájením
veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizaèních pokynech akce stanoveno jinak). Vystavovatelùm,
kteøí vyžadují elektrickou energii døíve než dva dny pøed zahájením veletrhu (výstavy), bude umožnìn døívìjší odbìr elektrické energie na základì
vyplnìní pøíslušného požadavku a to po splnìní technicko-bezpeènostních pøedpisù.
5. Veškerá prozatímní elektrická zaøízení v pavilonech i na volných plochách se centrálnì zapínají zpravidla v 8,00 hod. a vypínají rovnìž centrálnì
v 19,00 hod. (není-li v Organizaèních pokynech akce stanoveno jinak), kromì zásuvek urèených pro chladnièku, pokud jsou objednány. Technologická
zaøízení vyžadující trvalou dodávku el. proudu se musí objednat samostatnì.
6. Vystavovatelé jsou povinni oznámit pøedem a ve lhùtách objednacích podmínek v "Technickém dotazníku" (seznam exponátù), která zaøízení (stroje,
exponáty, apod.) budou v prùbìhu akce v provozu, a to vèetnì nároku na energii a její množství.
7. V prùbìhu montáže expozice, sestavování a seøizování exponátù (strojù) nebo demontáže nese vystavovatel plnou odpovìdnost za zajištìní
bezpeènosti osob pøítomných na expozici a v prostorách využívaných pro montáž a demontáž (pracovníci, hosté atd.) a za dodržení bezpeènostních
pøedpisù a smìrnic platných v ÈR.
8. Spoleènost dodává el. energii o napìtí 230/400 V s tolerancí +6 a -10%. Dojde-li však k pøekroèení uvedené tolerance, nenese spoleènost odpovìdnost
za škodu zpùsobenou na el. zaøízení vystavovatelù.
9. Vystavovatel nesmí zasahovat do energetického rozvodu spoleènosti a je povinen umožnit pøístup revizním technikùm spoleènosti a kontrolním orgánùm
inspektorátu bezpeènosti práce do všech prostorù expozice, z dùvodu revize a kontroly energetického zaøízení. Za úèelem bezpeèného provozu expozice
je vystavovatel rovnìž povinen dbát všech platných naøízení a pokynù odpovìdných zamìstnancù spoleènosti a také jim umožnit pøístup do všech èástí
expozic.
10. Stlaèený vzduch se dodává o tlaku v provozním rozmezí 0,6 – 1 MPa. Rozvodné potrubí je pøed uvedením do provozu proèištìno. Není však vylouèeno,
že se za provozu vyskytnou v potrubí èásteèky vody nebo zrnek pevných èástic. Pøípadnì potøebný ochranný filtr si musí vystavovatel obstarat sám.
11. Tlakové nádoby je možno provozovat pouze v souladu s ustanoveními vyhlášky è. 18/79 Sb. o vyhrazených tlakových zaøízeních a ÈSN 690012.
U zaøízení musí být k dispozici pro pøedložení revizní kniha (pasport) a zaøízení musí mít platné revizní zkoušky. Bez platných revizních knih nebude
provoz tìchto zaøízení povolen. Nárok na dodávku stlaèeného vzduchu a vody je obdobný jako u elektrické energie.
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Smìrnice pro zøizování a provoz prozatímních elektrických zaøízení
Prozatímní elektrická zaøízení instalovaná pøi výstavních akcích v areálu spoleènosti musí být provedena podle ÈSN 34 1090 a ÈSN s ní
souvisejících v návaznosti na vyhl. ÈÚBP è. 48/82 Sb. § 4. Zejména je nutno dodržet následující body:
1. Ochrana pøed nebezpeèným dotykovým napìtím se provádí samoèinným odpojením v soustavì TN-C-S samostatným ochranným vodièem,
nebo je možno použit doplòkovou ochranu pøed nebezpeèným dotykovým napìtím proudovým chránièem s citlivostí 30 mA. Ochranný vodiè
musí spojovat všechny spotøebièe použité na expozici, vyjma pøístrojù a spotøebièù tø. II a III, ochrana živých èástí zaøízení se provádí dle
platných norem, pøedpisù a naøízení.
2. Pro rozvod a el. instalaci stánku u nìhož není použito materiálù hoølavých, je možno použít šòùr a kabelù typu CYKY, CSGS a SYS, popøípadì
kabelù a šòùr s obdobnými technickými vlastnostmi zajištìnými proti mechanickému poškození, upevnìných vhodným zpùsobem, tak aby byla
zajištìna bezpeènost tohoto vedení a neporušení jeho pláštì. Spojování použitých kabelù a šòùr je povoleno systémem zásuvka - zástrèka,
nebo v instalaèních krabicích pro tento úèel v elektrotechnice používaných. Spoje musí být provedeny tak, aby jejich pøechodový odpor nepøesahoval
hodnotu 0,1 ohmù a musí být odlehèeny od tahu z dùvodu nežádoucího rozpojení. Nejmenší prùøez použitého vedení je 1,5 mm2. Nesmí být
použito pro rozvod silnoproudu vodièù s jednoduchou izolací typu YH. U vícenásobných zásuvek musí být nepoužité zásuvky zajištìny proti
možnému zneužití (èerný odbìr). Je zakázáno používat roztrojky a jejich modifikace.
3. Pro rozvod a el. instalaci provedenou na expozici, která je (nebo její èást) provedena z materiálù hoølavých, na nichž jsou vodièe uloženy lze
použit kabelù CYKY a CSGS. Pøi použití šòùr typu SYS je nutno tyto uložit do ochranného obložení tak, aby jejich uložení odpovídalo platné ÈSN
ve vztahu k podkladovému materiálu. Spoje musí být provedeny tak jako v bodì 2. Jištìní vedení v této expozici musí být o jeden stupeò nižší než
je stanoveno pro použitý typ vodièe. Prochází-li vedení stìnou provedenou z hoølavého materiálu, musí být uloženo v trubce, bezpeènì chránící
pøed možným požárem. Pøíslušenství, jako jsou spínaèe, zásuvky, a rozvodné krabice musí být podloženy nehoølavou, tepelnì izolující podložkou
o síle 5 mm kopírující okraje namontovaného pøedmìtu, popøípadì je možno použít pøedmìtù urèených pro montáž na hoølavém podkladì
nebo do hoølavého podkladu. I v tomto pøípadì nesmí být použito pro rozvod silnoproudu vodièù o prùøezu menším než 1,5 mm2 a vodièù
s jednoduchou izolací a je zakázáno používat otevøených lustrových svorek nebo jejich náhrad. Zakazuje se používat vodièe typu YH.
4. Svítidla musí být v provedení vyhovujícím ÈSN 33 2180 v návaznosti na vyhl. è. 48/82 Sb. ÈÚBP § 4 a pro jejich montáž a použití platí následující
ustanovení:
a. výška svítidla nad podlahou je min. 1,8 m, nejsou-li provedena a RT odsouhlasena jiná bezpeènostní opatøení,
b. namontování osvìtlovacích tìles na stavební prvky z materiálù hoølavých je pøípustné pouze tehdy, je-li dodržena nìkterá z následujících
podmínek pro montáž tìchto spotøebièù (bez rozdílu napìtí, na které je tìleso provozováno):
i. jsou-li osvìtlovací tìlesa všestrannì uzavøena a výrobcem opatøena znaèkou, která znaèí, že tìleso je urèeno pro montáž na, nebo
do hoølavého podkladu,
ii. jsou-li osvìtlovací tìlesa opatøena podložkou z nehoølavého materiálu, tepelnì izolujícího materiálu o minimální síle 5 mm, kopírující
montážní plochu pøedmìtu,
iii. jsou-li osvìtlovací tìlesa umístìna a upevnìna ve vzdálenosti nejménì 20 mm od upevòovací plochy z materiálu hoølavého.
Pozn.: Pro zøizování osvìtlení malého napìtí platí pokyny udané v èásti "Pokyny pro zøízení a montáži osvìtlení malého napìtí".
5. Expozice, v nichž jsou vzájemnì vodivì spojeny kovové èásti konstrukce a vìtší kovové celky, na nichž jsou namontována elektrická vedení
a zaøízení se musí spojit s ochranným vodièem, obvykle s ochrannou svorkou rozvadìèe.
6. V provedené el. instalaci expozice, vyjma lednièek musí být zajištìna možnost vypnutí hlavním vypínaèem v pøípadì potøeby a nebezpeèí. Hlavní
vypínaè expozice musí být umístìn tak, aby k nìmu byl možný kdykoliv pøístup.
7. Pokyny ke zøízení a montáži osvìtlení malého napìtí (nízkovolt)
Osvìtlovací zaøízení malého napìtí se stává z následujících komponentù:
a. Pøívod 230 V (primární strana)
Napájecí transformátor osvìtlení malého napìtí bývá zpravidla pøipojen na sí šòùrovým vedením pøes zásuvku 230 V v rozvodu stánku. Jako
flexibilního vedení lze použít šòùr typu SYS, CSGS o nejmenším prùøezu 1,5 mm2. V pøípadì použití tohoto zaøízení platí stejná podmínka jako
v bodì 3 a 4 této smìrnice.
b. Transformátor
Transformátor je požadován bezpeènostní, odolný proti zkratu a v izolovaném obložení, s pøíslušným oznaèením od výrobce. Pøi instalaci
na hoølavý materiál musí tento transformátor splòovat stejné podmínky jako platí v bodì 4 pro svítidla. Není dovoleno používat transformátorù
otevøeného provedení. Výkon trafa je nutno volit dle pøipojeného poètu osvìtlovacích tìles, napø. 6 tìles á 50 W = 300 W cca S00 VA. Výkon
trafa je obvykle udáván ve VA. Sekundární strana trafa musí být jištìna alespoò proti pøetížení. Elektronicky øízené transformátory mohou
být v provozu bez jištìní sekundárního vývodu za pøedpokladu, že jsou splnìny následující podmínky:
- transformátor je odolný proti zkratu,
- proti pøehøátí má zabudovanou tepelnou pojistku,
- jeho vinutí je jištìno proti pøetížení jsou-li dodrženy podmínky jeho provozu, dané výrobcem ve vztahu k:
- druhu vedení,
- délce vedení,
- prùøezu vodièe.
c. Vývod - obvykle 12 V (sekundární strana)
Vedení, pokud není pro tento úèel konstruováno a vyrobeno autorizovaným výrobcem musí být až po svìtelný zdroj provedeno z vodièù
izolovaných. Nejmenší možný prùøez Cu vedení je povolen 1,5 mm2 a dále potom v závislosti na velikosti protékajícího proudu a délce
vedení vzhledem k úbytku napìtí.
d. Osvìtlovací tìlesa
Osvìtlovací tìlesa musí být vybavena krytem svìtelného zdroje (žárovky) nebo musí být použito žárovky s ochranným sklem. Dále platí pro
jejich montáž též bod 4. Expozice, u nichž bude shledáno revizním technikem povìøeným spoleèností porušení tìchto uvedených ustanovení,
budou odpojeny od dodávky elektrické energie.
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Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
1. Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci musí být zajišována ve smyslu Zákona è.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znìní pozdìjších pøedpisù
a Zákon è.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a NV è.101/2005 Sb. o podrobnìjších
požadavcích na pracovištì a pracovní prostøedí.
2. Pøi dopravì v areálu je nutné dodržovat Zákon è. 361/2000 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù o provozu na pozemních komunikací spoleènì
s Vyhl. è.30/2001 Sb., kterou se provádìjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a øízení provozu na pozemních
komunikacích a platný Dopravní øád spoleènosti.
3. Nejvyšší povolená rychlost:
a.všech vozidel na komunikacích spoleènosti (pokud není omezena pøíslušnou dopravní znaèkou) je 30 km/hod
b.ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod
4. Øidièi jsou povinni pøizpùsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky pøípadnì okamžité
dopravní situaci.
5. Za úèelem zajištìní bezpeènosti návštìvníkù v dobì konání veletrhù a výstav je provoz vozidel v prostorách areálu znaènì omezen. Pokud
bude nutno výjimeènì v tuto dobu provádìt pøepravu, je øidiè povinen dát pøednost chodcùm, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena
maximální bezpeènost chodcù.
6. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel do výstavních pavilónù bez pøíslušného povolení.
7. Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech kde je to zakázáno pøíslušnou dopravní znaèkou, vyhrazených místech pro stání
požárních vozidel, na chodnících a vegetaci v areálu. Parkování je povoleno jen na vyznaèených parkovištích.
8. Pøi montáži, demontáži a pøi provádìní veškerých stavebních prací v areálu spoleènosti je nutno respektovat pøedpisy o dodržování
bezpeènostních podmínek pøi provádìní stavebních prací podle NV è.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpeènost
a ochranu zdraví pøi práci na staveništích a NV è.101/2005 Sb. o podrobnìjších požadavcích na pracovištì a pracovní prostøedí.
9. Pøi provozu stavebních strojù a pøi práci na technických zaøízeních je nutné dodržovat Vyhl. ÈÚBP è. 48/82 Sb.ve znìní pozdìjších pøedpisù,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištìní bezpeènosti práce a technických zaøízení a NV è.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpeèný provoz a používání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí.
10. Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV è. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi
práci na pracovištích s nebezpeèím pádu z výšky nebo do hloubky.
11. Obrábìcí stroje na kovy, døevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musí být opatøeny ochranným štítkem proti odletujícím tøískám.
Brusky, pokud budou v provozu a jejichž kotouèe mají vìtší obvodovou rychlost než 10 m/sec., musí mít kryty z kotlového plechu alespoò
10 mm silného nebo z tvarového železa stejné odolnosti. Proti odletujícím jiskrám je tøeba umístit ochranné štítky.
12. Pøi použití tabulového skla ve stáncích musí být hrany opracovány nebo chránìny tak, aby bylo vylouèeno nebezpeèí poranìní. Celosklenìné
stavební dílce musí být oznaèeny ve výšce oèí. Spodní hrana skla na obvodu expozice musí být minimálnì ve výšce 50 cm od zemì, aby
nedošlo k prokopnutí. Smí se používat jen skel, která vyhovují bezpeènostním požadavkùm.
13. Pøi svaøování a øezání kyslíkem, elektrickým obloukem nebo jiným zpùsobem tepelného spojování nebo dìlení kovù, musí být pracovní
prostor chránìn proti oslnìní a odletujícím jiskrám vèetnì ochrany podlahové krytiny tepelnì izolující nehoølavou podložkou. Pro tato
pøedvádìní musí být se zamìstnancem odd. PO spoleènosti vystaveno povolení a musí být zajištìna požární bezpeènost.
14. Jakékoliv otevøené nádrže, jejichž horní okraj není alespoò 30 cm nad podlahou je nutno náležitì ohradit dvoutyèovým zábradlím 90 cm
vysokým.
15. Pro zdvihadla, vysokozdvižné vozíky, jeøáby, silnièní vozidla všech druhù a autokary, pokud mají být v pøedvádìcím provozu, musí mít
vystavovatelé písemné povolení bezpeènostního technika spoleènosti a pøedvádìcí prostor musí být zabezpeèen ohrazením. Taktéž výrobek,
který je pøedvádìn, musí být ze strany vystavovatele zabezpeèen tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci cizí osobou i v dobì mimo pøedvádìní.
16. Vystavovatel, který hodlá vystavovat jakýkoliv zdroj ionizaèního záøení jiný, než nevýznamný podle zákona è. 18/1997 Sb. (atomový zákon)
a jeho provádìcí vyhlášky SÚJB è. 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištìní radiaèní ochrany, èi bìhem akce ho užívat, je povinen tuto
skuteènost ohlásit nebo požádat o povolení v dostateèném pøedstihu Státní úøad pro jadernou bezpeènost-regionální centrum tøída
Kpt. Jaroše è. 5, 602 00 Brno a tento písemný souhlas pøedložit bezpeènostnímu technikovi pøed zahájením akce. Pøed odesláním exponátù
s radioaktivními záøièi jsou vystavovatelé povinni na vnìjším obalu zaøízení zdùraznit pøítomnost radioaktivních záøièù charakteristickým
mezinárodním znakem. Jako referenèní zdroj k radioaktivním mìøièùm nesmí být používán otevøený záøiè. Pøivezený záøiè nebo radioaktivní
látky musí vystavovatel ohlásit bezpeènostnímu technikovi spoleènosti. Z radioaktivních látek je možno vystavovat jen uzavøené záøièe.
Ochranné kryty uzavøených záøièù musí být voleny tak, aby v nejbližším okolí v místì možného prùchodu návštìvníkù nebyly pøekroèeny
základní limity - viz § 9 citované vyhl. U menších a pøenosných zaøízení se zdroji ionizujícího záøení je nutno zajistit jejich uložení tak, aby bylo
zabránìno jejich zcizení nebo manipulaci neoprávnìnou osobou.
17. Jedy a ostatní látky obecnì škodlivé nesmìjí být vystavovány. Vystavovány smìjí být pouze jejich atrapy. Pøivezené jedy musí vystavovatel
ohlásit bezpeènostnímu technikovi spoleènosti.
18. Vystavovatelé léèiv a omamných látek smìjí vystavovat pouze atrapy. Vystavovatelé nesmìjí rozdávat vzorky léèiv a omamných látek.
19. Zbranì a jejich podstatné èásti mohou být vystavovány pouze ve vitrínách øádnì zajištìných proti pøípadnému zcizení. Zbranì a støelivo
vystavované ve vìtším množství musí být hlídány na vlastní náklad vystavovatele, a to nepøetržitì po dobu konání akce, i v dobì pracovního klidu.
20. Výbušniny a rozbušky nesmìjí být vystavovány. Vystavovány mohou být pouze jejich atrapy. Odpalovací pøístroje a jiný k tomu potøebný materiál
musí být zajištìny proti pøípadnému zcizení.
21. Veškeré zemní práce v areálu výstavištì související s pøedvádìním vystavovaných stavebních a zemních strojù a jakékoli zásahy do budov
a zaøízení v krytých a na volných plochách areálu jsou možné výluènì na základì písemného povolení, které udìluje správce objektu.
22. U všech galerií a plošinek expozic je nutno instalovat okopové lišty o výšce min. 0,10 m.
23. Exponáty, které budou pøedvádìny v provozu mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávnìné. Na vyžádání kontrolních orgánù - bezpeènostního
technika spoleènosti nebo OIP musí se prokázat pøíslušným oprávnìním.
24. Vstupujte jen na pracovištì a do prostorù a zaøízení, kam jste byli pracovnì vysláni.
25. Pohybujte jen po vyznaèených komunikacích, kde není chodník zásadnì choïte vlevo.
26. Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo náøadí.
27. Nepohybujte se pod zavìšeným bøemenem nebo v jeho nebezpeèné blízkosti.
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28. Nevstupujte do rozvoden, trafostanic a regulaèních stanic plynu.
29. Nepracujte bez povìøení se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zaøízením.
30. Dbejte pokynù dopravního, bezpeènostního a požárního znaèení.
31. Respektujte zvukové signály øidièù vozidel pøi navážení materiálu.
32. Nevstupujte na pracovištì Veletrhy Brno, a.s. pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích a pøinášet alkohol na pracovištì je zakázáno.
33. Kouøení povoleno jen na vyhrazených místech.
34. Dodržujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitøních a venkovních prostorech stanovené pro denní a noèní dobu dle NV 148/2006 Sb.
O ochranì zdraví pøed úèinky hluku a vibrací.
35. V pøípadì úrazu zamìstnance cizího zamìstnavatele, návštìvníka na expozici vystavovatele, právnické a fyzické osoby provádìjící pracovní
èinnost na pracovištích Veletrhy Brno, a.s. vystavovatel povinen vzniklý úraz nahlásit bezpeènostnímu technikovy spoleènosti Veletrhy Brno, a.s.
na telefonní èíslo 541 152 528 a dále sepsat záznam o úrazu podle naøízení vlády è. 494/2001 Sb. a jednu kopii pøedat spoleènosti Veletrhy Brno, a.s..
36. Informujeme Vás o možných zbytkových rizicích, které vyplývají z naší èinnosti:
- Neoprávnìný vstup na pracovištì nebo do vymezeného prostoru pøi provádìní práce ve výšce
- Pád materiálu z výšky pøi vertikální nebo šikmé dopravì materiálu
- Pád použitého zdvihacího mechanismu pøi vertikální nebo šikmé dopravì
- Pád materiálu, náøadí z výšky pøi neopatrné manipulaci
- Pád osob z výšky pøi nedodržení zásad kolektivního nebo osobního zajištìní
- Uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpeèí plynoucí z prohlubní a jiných nerovností terénu
- Naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo náøadí
- Riziko výskytu prachu, hluku, vibrací
- Popálení rozstøikem kovu pøi broušení, svaøování, apod.
- Úraz elektrickým proudem pøi pøejíždìní špatnì zakrytých kabelù
- Úraz pøi pøejíždìní pøívodù stlaèeného vzduchu
- Úraz a následný požár pøi pøejíždìní pøívodù technických plynù pro svaøování
- Vznik požáru pøi nedostateèném odstranìní nebo zakrytí lehce vznìtlivých látek
- Pohyb vozidel pøi navážení nebo odvážení materiálu
- Nerespektování zvukových signálù øidièe nebo jiných pøedem urèených signálù
- Možný pád zavìšeného bøemene a vznik úrazu, pokud by se osoba pohybovala pod ním nebo v jeho nebezpeèné blízkosti
- Pøejetí pohybujícím se mechanismem i ruènì vedeným v pøípadì nedodržení bezpeèné vzdálenosti, t.j. min.2 m od jeho maximálního dosahu
nebo v místì na které osoba nevidí a neopustit je po zvukovém znamení
- Vznik úrazu pøi prodlévání v prostoru otáèení, couvání, popojíždìní vozidel
- Úraz pøi neoprávnìném použití nástrojù, strojù, zaøízení, pøi odstranìní krytù, apod.
- Provádìní jakékoliv èinnosti pro vlastní potøebu
- Neohlášení vzniklého nedostatku nebo závady
- Popálení, opaøení pøi neoprávnìném vstupu do kotelen nebo výmìníkových stanic
- Vznik úrazu, popálení pøi nedodržení pøíkazù bezpeènostních a požárních tabulek
- Nedodržení pøíkazù a upozornìní dopravních znaèek
- Úraz pøi nebezpeèném vystupování a nastupování do vozidla
- Úraz pøi pøelézání, pøeskakování a výstupu na dopravníky nebo opírání sebe nebo pøedmìtù o jejich konstrukci a pásy
- Úraz pøi neoprávnìném vstupu do rozvodny, trafostanice, regulaèní stanice plynu
- Pád na schodech v pøípadì mokré obuvi nebo podrážky
37. O veškerých možných rizicích, informacích, pokynech v oblasti Bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v areálu spoleènosti Veletrhy Brno, a.s.
musí být informováni všichni vaši zamìstnanci, právnické a fyzické osoby provádìjící pracovní èinnost v areálu spoleènosti Veletrhy Brno, a.s..
38. Upozoròujeme na povinnost dodržovat veškeré technicko-bezpeènostní pøedpisy platné v areálu spoleènosti Veletrhy Brno, a.s. a ostatní
pøedpisy vyplývající z vaší èinnosti (vèetnì pøedpisù požárních, hygienických, týkajících se bezpeènosti práce a zákona o odpadech).
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