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Vážení vystavovatelé veletrhu AMPER,

zasíláme Vám katalog technických služeb a technicko-bezpečnostní předpisy pro zajištění  
29. ročníku veletrhu AMPER 2023.

 Na následujících stránkách naleznete kompletní nabídku na realizaci expozic vč. vybavení, grafických prací, technických sítí, 
úklidu, květinové výzdoby.

Rádi bychom upozornili na nutnost dodržet uvedené datum uzávěrky.

UZÁVĚRKA: 10. února 2023
 ( objednávku lze odeslat bez vyplněného čísla stánku ! )

Od prvního dne zahájení montáže bude ke stávajícím cenám technických přípojek účtován příplatek 30%.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost následujícím informacím

montáž expozice Vám bude umožněna pouze :

- s odsouhlasenou Žádostí o schválení expozice ( viz formulář str. 18 )

- s vypracovanými podklady pro Revizi elektroinstalace ( viz formulář str. 22)

 Podpisem objednávky služeb technického charakteru se zavazujete k:

- dodržování TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ 

Na spolupráci se těší

realizační tým

společnosti TERINVEST s.r.o.

Ceny v katalogu služeb jsou uváděné bez 21% DPH.

- udělení souhlasu se zasíláním informací na Vaše kontaktní údaje a současně souhlasu ke zpracovaní, 
       uložení a uchování Vašich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

19.4.

AMPER 2023

Deadline for orders is 10th February 2023

Orders before 31th December 2022 and receive a 10% discount

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022
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Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 
uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
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1

NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 
uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

          TYP A1 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m     1.845,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)
- uzamykatelné zázemí 1x1m
- informační pult ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm
- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm
- 1ks odpadkový koš
- 1ks šatní věšák

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

          TYP A2 -  řadová VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m     1.855,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)
- uzamykatelné zázemí 1x1m
- informační pult ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm
- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm
- 1ks odpadkový koš

NÁZEV FIRMY

NÁZEV FIRMY NÁZEV FIRMY

V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

- 1ks šatní věšák

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

http://www.amper.cz


NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

2
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

R-50

R-50

NÁZEV FIRMY

NÁZEV FIRMY

          TYP B1 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m      1.880,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)
- uzamykatelné zázemí 1,5x1,5m vč. regálu se 4 policemi
- informační pult ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm

- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm
- 1ks odpadkový koš

- prosklená vitrína 100x50x250cm se 2 policemi a osvětlením

          TYP B2 -  řadová VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m    1.895,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)

- informační pult ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm

- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm
- 1ks odpadkový koš

- uzamykatelné zázemí 1,5x1,5m vč. regálu se 4 policemi

- prosklená vitrína 100x50x250cm se 2 policemi a osvětlením

V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- 1ks šatní věšák

- 1ks šatní věšák

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________
4 police

4 police

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

http://www.amper.cz


Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

3
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

R-50 R-50

R-50 R-50

      TYP C1 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m      1.910,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)
- uzamykatelné zázemí 2x2m vč. 2 regálů se 4 policemi
- 2ks informačních pultů ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm

- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm
- 1ks odpadkový koš

- prosklená vitrína 100x50x250cm se 2 policemi a osvětlením

      TYP C2 -  řadová VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m      1.895,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)

- 1ks informační pult ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm

- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm
- 1ks odpadkový koš

- uzamykatelné zázemí 2x2m vč. 2 regálů se 4 policemi

- prosklená vitrína 100x50x250cm se 2 policemi a osvětlením

NÁZEV FIRMY

V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- 1ks šatní věšák

- 1ks šatní věšák

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

NÁZEV FIRMY

4 police 4 police

4 police 4 police

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií 350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely 862,00 Kč / m

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií 350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely 862,00 Kč / m

http://www.amper.cz


Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

4
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

R-50 R-50
4 police

R-50 R-50

          TYP D1 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m      1.950,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)
- uzamykatelné zázemí 2x2m vč. 2 regálů se 4 policemi
- 2ks informačních pultů ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm

- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle

- 1ks stůl   90 cm
- 1ks odpadkový koš

- 2ks prosklené vitríny 100x50x250cm se 2 policemi a osvětlením

          TYP D2 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2    NA PLOCHU           m  

2          CENA za 1 m     1.950,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5m)
- uzamykatelné zázemí 2x2m vč. 2 regálů se 4 policemi
-1ks informačního pultu ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm

- límec se základním nápisem (polep límce a panelů je nutno objednat zvlášť, 
   není zahrnut v základní ceně)
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm

- 1ks odpadkový koš

- 2ks prosklené vitríny 100x50x250cm se 2 policemi a osvětlením

NÁZEV FIRMY

NÁZEV FIRMY

V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- 1ks šatní věšák

- 1ks šatní věšák

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

- 1ks barová židle

- 1ks barová židle

4 police

4 police 4 police

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

http://www.amper.cz


Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

5
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

R-50
4 police

          TYP E1 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2 2    NA PLOCHU           m   (minimální objednaná plocha 12m )

2          CENA za 1 m      2.025,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 3,5m a 3m)
- uzamykatelné zázemí 2x1m vč. 1 regálu se 4 policemi
- 1ks informační pult 200x50 v.110 cm ze systému OCTANORM vč. police
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm

- 1ks odpadkový koš

          TYP E2 -  ŘADOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2 2    NA PLOCHU           m   (minimální objednaná plocha 12m )

2          CENA za 1 m      2.125,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 3,5m a 3m)
- uzamykatelné zázemí 2x1m vč. 1 regálu se 4 policemi

- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17
2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m

2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm

- 1ks odpadkový koš

V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- 1ks šatní věšák

- 1ks šatní věšák

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

- 1ks barová židle

- 1ks barová židle

- 1ks informační pult 200x50 v.110 cm ze systému OCTANORM vč. police

R-50
4 police

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

http://www.amper.cz


Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

6
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz
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          TYP F1 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2 2    NA PLOCHU           m   (minimální objednaná plocha 12m )

2          CENA za 1 m      2.025,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 3,5m a 3m)
- uzamykatelné zázemí 2x1m vč. 1 regálu hloubky 25cm se 4 policemi

- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17
2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m

2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm

- 1ks odpadkový koš

          TYP F2 -  ŘADOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2 2    NA PLOCHU           m   (minimální objednaná plocha 12m )

2          CENA za 1 m      2.125,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 3,5m a 3m)
- uzamykatelné zázemí 2x1m vč. 1 regálu hloubky 25cm se 4 policemi

- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str. 17
2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m

2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 Vybavení:
- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm

- 1ks odpadkový koš

V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- 1ks šatní věšák

- 1ks šatní věšák

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

- 1ks barová židle

- 1ks barová židle

- 1ks informační pult 200x50 v.110 cm ze systému OCTANORM vč. police

- 1ks informační pult 200x50 v.110 cm ze systému OCTANORM vč. police

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

http://www.amper.cz
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Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

7
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

          TYP G1 -  ROHOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2 2    NA PLOCHU           m   (minimální objednaná plocha 16m )

2          CENA za 1 m      2.320,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5)
- uzamykatelné zázemí 2x2m vč. 2 regálů se 4 policemi

- 1ks informačního pultu ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností
 Vybavení:

- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm

- 1ks odpadkový koš

- opláštění zázemí bílým laminem

- 2ks barové židle

          TYP G2 -  ŘADOVÁ VARIANTA STÁNKU 
2 2    NA PLOCHU           m   (minimální objednaná plocha 16m )

2          CENA za 1 m      2.370,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje
- konstrukci OCTANORM (výška stánku 2,5)
- uzamykatelné zázemí 2x2m vč. 2 regálů se 4 policemi

- 1ks informačního pultu ze systému OCTANORM vč. police 
      88x100x50 cm      100x50x110 cm
- koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str.17

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

 vyberte jednu z možností

 Vybavení:

- 4ks polstrované židle
- 1ks stůl   90 cm

- 1ks odpadkový koš

- opláštění zázemí bílým laminem

- 2ks barové židle

V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- 1ks šatní věšák

- 1ks šatní věšák

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Standardní nápis na límec _________________________________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Oct typovky:

- červená věta: 
V ceně standardních stánků NENÍ zahrnuta přípojka elektřiny, vody ani jiné technické služby. Stejně tak barevné a grafické řešení stěn.

- koberec u typovek: - koberec zn. PODIUM nebo REVEXPO, barva dle vlastního výběru - str. ....
 -stůl - zn. pro průměr 90cm
- místo věšák na oblečení - šatní věšák - předpokládám, že tam schválně není stojanový, aby se kdyžtak mohla dát třeba lišta , je to tak Terko?

- nešlo by přehodit položky nápis a barva folie - příjde mi logičtější, že nejdřív napíšou nápis a pak si vyberou barvu - prosím i v aj verzi

- možnosti doobjednání 
   - zrušit tisk na tkaninu
   - další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. ....

- doplnit rozměr vitrín - 100x50x250cm - i v aj verzi

typovka C2 - vyhodit jeden pult - i v aj verzi  - z plánku, 3D i textu

typovka D  - doplnit o 1x barová židle

typovky E, F, G  všude jen jeden stůl a 4 židle  - prosím předělat náhledy a popisy

 typovky E,F  - doplnit o 1x barová židle

E + F
ne 2 ks informačních pultů - do textu opravit  1 x informační pult  200x50 v. 110cm 

F - v popisu regál hloubka 25cm 

typ G - pro  minimální rozměr 16 m2

zrušit položku TRIO - nechat jen 002 atyp...

a udělat další stránku s fotkama stánků - fotogalerie směs - něco vybereme - ideálně něco, co nám bude korespondovat třeba s novýma typovkama jako je Isovolta a další,
dala bych tam i Maximu 

str. stavební komponenty - doplnit v čj verzi kody
801-804
- samostojný panel - infostojka -100x250cm
-802 - 804 - dělící stěna Octanorm - vnitřní dělení stánku

zrušit ko 1240 - točna
vymazat kod 1260 - u obou verzí -chceme infostojku nahoře mezi dělícíma stěnama

kody 4030 a 4040 - bych spojila do jednoho .- nazvi ho jak chceš, aby to odráželo tvojí práci navíc, když ti pošlou blbé předlohy nebo musíš stahovat loga z webovek, nebo prostě musíš jejich podklady jakkoliv upravovat - možná by tam byla dobrý cena za hodinu???
to bychom dali do obou verzí s tím, že ti to Terka přeloží až se domluvíme jak to bude v češtině

4120 - prosím doplň český název vedle Ligt boxu - prosvětlený panel s grafikou

u úklidu vyškrtnout kolonku na pátek - amper je už jen tři dny

6135 - vymazat všechny informace - nechat jen název chladnička - i u Aj

gastro:

poznámka ke kauci - gastrosady a kávovary....dál ok - doplnit do AJ verze Terka ti dá překlad
vypustit pípu
červená věta v čj:
Gastrosady jsou z kapacitních důvodu pouze pro expozice realizované společností Terinvest

kod 9050 proutěná dekorace zrušit
kod 9100 zrušit 
ještě přibudou 1-2 kody na kytky v obalu
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- 4ks reflektor na rameni - lopatka

- 4ks reflektor na rameni - lopatka

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

Možnost doobjednat
2-  polep panelů fólií                       350,00 Kč / m

- další vybavení mobiliářem dle nabídky - str. 25 

2-  digitální tisk na panely               862,00 Kč / m

http://www.amper.cz


TYPOVÁ EXPOZICE MAXIMA

2          CENA za 1 m  2.400,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

tkanina

tkanina

2
Cena za 1m  zahrnuje

- poloprůhledná tkanina 3x2m bez tisku vč. uchycení do systému ,,KEDR”
- koberec zn. REVEXPO dle vlastního výběru

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

- informační pult ze systému OCTANORM 100x50x110 cm, vč. police
- uzamykatelné zázemí 2x1m

pozn. výška stánku 3m
 
Možnost doobjednat

2
-  polep panelů fólií                                       350,00 Kč / m

2-  základní tisk na tkaninu, neprosvětlený    930,00 Kč / m
2-  digitální tisk na panely                               862,00 Kč / m

-  vybavení stánku dle nabídky mobiliáře

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

2          CENA za 1 m  2.700,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2
Cena za 1m  zahrnuje

- poloprůhledná tkanina 3x2m bez tisku vč. uchycení 
  do systému ,,KEDR”
- koberec zn. REVEXPO dle vlastního výběru

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2

- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m
- informační pult ze systému OCTANORM 100x50x110 cm, vč. police
- uzamykatelné zázemí 2x1m

pozn. výška stánku 3m
 
Možnost doobjednat

2-  polep panelů fólií                                       350,00 Kč / m
2-  základní tisk na tkaninu, neprosvětlený    930,00 Kč / m
2-  digitální tisk na panely                               862,00 Kč / m

-  vybavení stánku dle nabídky mobiliáře

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

8
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

           TYP H1 - rohová varianta stánku
2            NA PLOCHU________m

           TYP H2 - řadová varianta stánku
2            NA PLOCHU________m

http://www.amper.cz


tkanina

zvýšená část 3,5m

otevřená 
stěna

tkanina

zvýšená část 3,5m

plná 
stěna

2          CENA za 1 m  2.650,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje

- poloprůhledná tkanina 3,5x2 m bez tisku vč. uchycení do systému ,,KEDR”
- koberec zn. REVEXPO dle vlastního výběru

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2

- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m
- informační pult ze systému OCTANORM 100x50x110 cm, vč. police
- uzamykatelné zázemí 2x1m

pozn. výška stánku 3,5m
 
Možnost doobjednat

2-  polep panelů fólií                                       350,00 Kč / m
2

-  základní tisk na tkaninu, neprosvětlený    930,00 Kč / m
2-  digitální tisk na panely                               862,00 Kč / m

-  vybavení stánku dle nabídky mobiliáře

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

2          CENA za 1 m  2.800,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2
Cena za 1m  zahrnuje

- poloprůhledná tkanina 3,5x2 m bez tisku vč. uchycení do systému ,,KEDR”
- koberec zn. REVEXPO dle vlastního výběru

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m

- informační pult ze systému OCTANORM 100x50x110 cm, vč. police
- uzamykatelné zázemí 2x1m

pozn. výška stánku 3,5m
 
Možnost doobjednat

2
-  polep panelů fólií                                       350,00 Kč / m

2-  základní tisk na tkaninu, neprosvětlený    930,00 Kč / m
2

-  digitální tisk na panely                               862,00 Kč / m
-  vybavení stánku dle nabídky mobiliáře

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

9
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

TYPOVÁ EXPOZICE MAXIMA

           TYP I1 - rohová varianta stánku
2            NA PLOCHU________m

           TYP I2 - řadová varianta stánku
2            NA PLOCHU________m

http://www.amper.cz


Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

tkanina

2          CENA za 1 m  2.550,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje

- poloprůhledná tkanina 2x 3,5x1 m bez tisku vč. uchycení do systému ,,KEDR”
- koberec zn. REVEXPO dle vlastního výběru

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2

- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m
- informační pult ze systému OCTANORM 100x50x110 cm, vč. police
- uzamykatelné zázemí 1x1 m
- minimální rozměr 5x3 m

pozn. výška stánku 3,5m
 
Možnost doobjednat

2-  polep panelů fólií                                       350,00 Kč / m
2

-  základní tisk na tkaninu, neprosvětlený    930,00 Kč / m
2-  digitální tisk na panely                               862,00 Kč / m

-  vybavení stánku dle nabídky mobiliáře

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

2          CENA za 1 m  2.650,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje

- poloprůhledná tkanina 3,5x1 m bez tisku vč. uchycení do systému ,,KEDR”
- koberec zn. REVEXPO dle vlastního výběru

2- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m
2

- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m
- informační pult ze systému OCTANORM 100x50x110 cm, vč. police
- uzamykatelné zázemí 1x1 m
- minimální rozměr 5x3 m

pozn. výška stánku 3,5m
 
Možnost doobjednat

2-  polep panelů fólií                                       350,00 Kč / m
2-  základní tisk na tkaninu, neprosvětlený    930,00 Kč / m
2

-  digitální tisk na panely                               862,00 Kč / m
-  vybavení stánku dle nabídky mobiliáře

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

výška stěny
s tkaninou 3,5 m

výška 
zázemí 3,5 m

tkanina

výška stěny
s tkaninou 3,5 m

výška 
zázemí 3,5 mtkanina

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

10
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

TYPOVÁ EXPOZICE MAXIMA

           TYP J1 - rohová varianta stánku
2            NA PLOCHU________m

           TYP J2 - řadová varianta stánku
2            NA PLOCHU________m

http://www.amper.cz


Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

2          CENA za 1 m    3.180,00 Kč
          Cena za objednanou plochu              Kč 

2Cena za 1m  zahrnuje

- minimální rozměr 5x3m
- poloprůhledná tkanina 2x 3x2 m bez tisku vč. uchycení do systému ,,KEDR”
- koberec zn. REVEXPO dle vlastního výběru

2
- 1 ks bodového osvětlení za každé započaté 3 m

2- zásuvka - 1 ks za každých započatých 10 m
- informační pult ze systému OCTANORM 100x50x110 cm, vč. police
- uzamykatelné zázemí 2x1 m

pozn. výška stánku 4,5m
 
Možnost doobjednat

2
-  polep panelů fólií                                       350,00 Kč / m

2-  základní tisk na tkaninu, neprosvětlený    930,00 Kč / m
2

-  digitální tisk na panely                               862,00 Kč / m
-  vybavení stánku dle nabídky mobiliáře

Uveďte požadovanou barvu fólie dle vzorníku na str. 16:________

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 17:_______________

tkanina

výška 4 m

tkanina

výška 3,5 m

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022
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Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 
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TYPOVÁ EXPOZICE MAXIMA

           TYP K - rohová varianta stánku, kombinace systému OCTANORM a MAXIMA
2            NA PLOCHU________m

http://www.amper.cz


ATYPICKÉ EXPOZICE

KÓD POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKU POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

STÁNKY

0002 dle kalkulaceatypický stánek na základě individuálně vypracované nabídky a použitého materiálu

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022
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Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
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Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

13
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

ATYPICKÉ EXPOZICE
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STAVEBNÍ KOMPONENTY

1540, 00 Kč

1100, 00 Kč

635, 00 Kč

590, 00 Kč

410, 00 Kč

780, 00 Kč

595, 00 Kč

490, 00 Kč

230, 00 Kč

445, 00 Kč

1130

1140

1150

620, 00 Kč

485, 00 Kč

1980, 00 Kč

1160

stahovací dveře navíc do typového stánku

vitrína vč. 2 polic a osvětlení

2810, 00 Kč

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

vitrína vč. 2 polic a osvětlení

KÓD KČ ZA JEDNOTKU POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

DOPLŇKOVÉ KOMPONENTY

ROZMĚR JEDNOTKA

100x50x250

100x100x250

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

350, 00 Kč

220, 00 Kč

180, 00 Kč

1200, 00 Kč

945, 00 Kč

920, 00 Kč

1170

1180

vitrína vč. 2 polic a osvětlení

1190

1200

1210

pultová vitrína (prosklený pult) vč. police

1220

1230

100x50

1 bm

2m

ks

50x50x250

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

299, 00 Kč

1250, 00 Kč

1250

1270

pult, výška 88 cm vč. police

100x50

ks

ks

pult, výška 88 cm vč. police

100x100

50x50

100x100

100x50

pult, výška 88 cm vč. police

pult, výška 110 cm vč. police

pult, výška 110 cm vč. police

50x50

100x50

pult, výška 110 cm vč. police

zvyšovací pódium, výška 50 cm

zvyšovací pódium, výška 50 cm

posuvná uzamykatelná dvířka do pultu

výroba dřevěné barové desky (upřesněte barvu)

zvyšovací pódium, výška 50 cm

100x100

ks

100x100zvyšovací pódium, výška 30 cm

100x50

50x50

zvyšovací pódium, výška 30 cm

zvyšovací pódium, výška 30 cm

závěs

stropní rast bez podhledů 100x100x6

regál, max. 4 police, šířka polic 50 cm

regál klopený, max. 4 police

regál, max. 4 police, šířka polic 25 cm

100x50

100x25

100x25

stropní podhledy 100x100

50x50

ks

ks

ks

1 bm

1 bm

1 bm

445, 00 Kč

570, 00 Kč

410, 00 Kč

kyvné dveře 1520, 00 Kč1280 ks

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022
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0801

0802

0803

0804

samostojný panel OCTANORM  - infostojka

100x250

50x250

67,6x250

100x250

dělící stěna Octanorm - vnitřní dělení stánku

dělící stěna Octanorm - vnitřní dělení stánku

dělící stěna Octanorm - vnitřní dělení stánku

400, 00 Kč

425, 00 Kč

900, 00 Kč

450, 00 Kč

ks

ks

ks

ks

2m 500, 00 Kč1000 Octanorm - základní sazba za obestavěnou plochu, včetně límce

http://www.amper.cz


GRAFICKÉ PRÁCE

KÓD POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKU
POŽADOVANÉ 

MNOŽSTVÍ

52, 00 Kč

400,00 Kč

4010 výroba textů - standardní nápis na límec (vč. aplikace)

4030 DTP příprava dat

4040 výroba firemního loga (vč. aplikace, podklady ve formátu cdr, eps, pdf, ai)

výroba plastického loga4050

4060 výroba digitálního tisku

výroba banneru, poutače vč. instalace4070

ROZMĚR JEDNOTKA

písmeno

h

2dm

dle kalkulace

862,00 Kč

Text na límci: Barva (dle vzorníku na str.16):

350,00 Kč

4100 komatexová deska - prodej

tapetování stěnových panelů a límců u octanormových 
stánků (výroba, lepení, čištění)

4110
2m

dle kalkulace

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

ks

2m

2m

2m

dle kalkulace

ks4080 závěsný poutač nad stánek - více druhů dle kalkulace

4020 podsvětlené logo - nápis ks dle kalkulace

85x200 ks 2130,00 Kč4090 roll up vč. tisku - prodej

4120 LIGHT box - prosvětlený panel s grafikou dle kalkulace

4130 tisk na tkaninu upevněnou v hliníkovém rámu dle kalkulaceks

ks

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022
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1800,00 Kč
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Tyto folie se vyrábí v 60 odstínech s matným povrchem. Kompletní vzorník lze vidět v kanceláři realizace a nebo grafickém studiu.

V žádném případě není možné použít specifikaci 
z přiloženého vzorníku.

v systému RAL, PANTONE nebo CMYK vždy je třeba vybrat podobnou barvu

Při výběru dejte prosím pozor na kalibraci monitoru.

průsvitná

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

613 061 068 062 064 063 080 083 081 082

023 070 073 071 076 074 072 090 091 092

stříbrná zlatá měď

Je možné za příplatek, po konzultaci s grafickým oddělením, použít i lesklé folie, popř. folii jiné značky.

VZORNÍK FÓLIÍ ORACAL 641

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
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PODLAHOVÁ KRYTINA A VZORNÍK

7, 00 Kč3070 odstranění námi položeného koberce (bez stavby stánku)

3090 dle kalkulacePLOVOUCÍ PODLAHA (různé dekory)

239, 00 Kč3040 koberec PODIUM (jednorázový)
včetně položení - barevný, vč. ochranné fólie - uveďte barvu

270, 00 Kč3080 koberec (jednorázový)
včetně položení - BEZ STAVBY STÁNKU - uveďte barvu

260, 00 Kč3060 koberec REVEXPO (jednorázový)

2m

2m

2m

2m

2m

Po ukončení akce je vystavovatel povinen odstranit z plochy koberec
 vč. kobercové pásky, popř. lze službu objednat viz. kód 3070

KÓD POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKU
POŽADOVANÉ 

MNOŽSTVÍ
JEDNOTKA

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022
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Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 
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Při výběru barev prosím dbejte na správnou kalibraci monitoru.

035

033

037

032

052

051

022

020

021

PLOVOUCÍ PODLAHA 

PODIUM
2 2Materiál: 100% PP  Váha vlasu : 280g/m  Výška vlasu: +- 2mm Celková váha: 800g/m

Celková výška: +-3mm Podklad: Precoat klasifikace na oheň: ČSN EN 135-01 Bfl - s1

REVEXPO
2 2Materiál: 100% PP  Váha vlasu : 650g/m  Výška vlasu: 3 mm Celková váha: 730g/m

Celková výška: 5mm Podklad: Latex klasifikace na oheň: ČSN EN 135-01 Bfl - s1
2Příplatek 10 Kč/m

1360

1370

1340

1375

1964

1969

1323

1389

1897

1896

1961

3032

šedý 
melír

černá

světle
šedá

červená

oranžová

žlutá

červená
světle

modrá
námořnická

modrá
světle

054

055

modrá
středně

modrá
tmavě

058

fialová

065

064

zelená
tmavě

zelená
světle

138

béžová

211
antracit

294
světle šedý 
melír

307

vínová

357

červenočerný
melír

543

modročerný
melír

950

bílá

980
zelenočerný
melír

anýzová

růžová
fuchsie

žlutá

oranžová

vínová

hnědá

středně
šedá

tmavě
šedá

černá

modrá
světle

1967

zelená
světle červená

4347
lagon

1335
tyrkysová

1333
mandarinka

1805
růžová

1974
bordó

1394

hnědá
středně

1995
velbloudí

1310
béžová

1963
světlá
béžová

1950
bílá

1719
světle
šedá

1893
světle
šedá

1809
světle šedý
melír

1909
tmavě šedý
melír

1720
šedá

1385
fialová

4895

modrá
středně

1349

modrá
královská

1380

modrá
tmavě

1390

modrá
temně

1970

zelená
tmavě

5789
azurová
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ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE

NEVYPLŇUJÍ FIRMY S REALIZACÍ EXPOZICE OD SPOLEČNOSTI TERINVEST

Veletrh:                             AMPER 2023
Vystavovatel: Kontakt:

IČO/DIČ: E-mail:

Realizační firma: Kontakt:

Adresa: IČO/DIČ:

E-mail: Telefon/fax:

stánek č.:

Adresa:

venkovní plocha/pavilon:                       

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023

Případné dotazy a nejasnosti lze konzultovat přímo v BVV s panem Bednářem nebo panem Pečkem.
VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE NA ADRESU NEJPOZDĚJI DO 6.3.2023

18
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
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 Stavba standardní expozice z konstrukčního systému (nepodléhá povinnosti předložit projekt expozice ke schválení při dodržení velikosti výstavní 
2plochy do 30m  včetně a nepřevýšení 5m výšky v nejvyšším bodě expozice) a dodržení odstupu grafických ploch (zejména vyvýšených poutačů 

nad v. 2,5m) od sousední expozice  min. 2m. Netýká se grafiky v čele expozice (límců). JE NUTNÉ ODESLAT POUZE FORMULÁŘ. 
BEZ PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI NEBUDE POVOLENA STAVBA EXPOZICE.

JE NUTNÉ ODESLAT POUZE FORMULÁŘ. BEZ PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI NEBUDE POVOLENA STAVBA EXPOZICE.

JE NUTNÉ ODESLAT FORMULÁŘ A DOKUMENTY PODLE TYPU VÝSTAVBY. BEZ PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI  A POŽADOVANÝCH 
DOKUMENTŮ NEBUDE POVOLENA STAVBA EXPOZICE.

Schválení expozice bude odesláno na emailovou adresu realizační firmy a vystavovatele.

mailto:projekty@bvv.cz
http://www.amper.cz


ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE

............................................
podpis

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

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

Zjednodušený půdorys, bokorys s výškovými kótami a popis použitých materiálů

Popis konstrukce s detaily použitých materiálů a jejich třída hořlavosti

Půdorys v měřítku 1:50 nebo 1:100, pohledy, axonometrie včetně výškových kót

Při použití skleněných prvků v expozici je nutno respektovat pravidla uvedená v technicko-bezpečnostních předpisech

Zakreslení půdorysu zavěšené konstrukce do půdorysu plochy expozice, s vyznačením požadovaných závěsných 
bodů. Uvedení zatížení na každý závěsný bod (limit pro jeden bod je 150 kg), uvedení v jaké výšce bude zavěšená 
konstrukce.

Statické výpočty zpracované autorizovaným statikem, atesty použitých nestandardních materiálů a další podklady
na vyžádání veletržní správou

Projektant (jméno, adresa, telefon)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
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TECHNICKÉ PŘÍPOJKY

KÓD

ELEKTROINSTALACE

POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKUJEDNOTKAPŘÍKON
POŽADOVANÉ

MNOŽSTVÍ

5005

5015

5025

5030

5040

5045

5050

přívod el. energie 230 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

elektrorozvaděč 400V/16A 

elektrorozvaděč 400V/32A 

do 2,2 kW 

do 6,9 kW 

do 11 kW 

do 17 kW 

do 22 kW 

do 44 kW 

pro přívod 6,9 -11 kW 

pro přívod 17 - 22 kW 

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

4990,00 Kč

             9850,00 Kč

12950,00 Kč

1323,00 Kč

1455,00 Kč

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

18950,00 Kč

23800,00 Kč

5020

40425,00 Kč

5095

5060

5090

lednicová zásuvka

LED bodové světlo 230V/11W
(včetně přívodních kabelů a instalace)

prodlužovací kabel s trojzásuvkou
(délka 5m)

ks

ks

ks

1390,00 Kč

350,00 Kč

270,00 Kč

5065 LED bodové světlo na rameni ks 368,00 Kč

5080  metalhalogenidový reflektor 150 W ks 535,00 Kč

5085 reflektor na rameni - lopatka 150 W ks 750,00 Kč

5100  předčasné zapojení přívodů ks

5105  zapojení přívodů při demontáži ks

5010 do 3,6 kW ks               6600,00 Kčpřívod el. energie 230 V vč. revize

5035 třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize do 27 kW ks 27750,00 Kč

pozn. dle Vašich požadavků je možné také zajistit přípojky 55 kW, 69 kW, 86 kW

5055 elektrorozvaděč 400V/63A pro přívod 22 - 44 kW ks 2415,00 Kč

Veletrh:                             AMPER 2023
Vystavovatel: Kontakt:

IČO/DIČ:

E-mail:

Realizační firma: Kontakt:

Adresa: IČO/DIČ:

E-mail: Telefon/fax:

stánek č.:venkovní plocha/pavilon:                       

Adresa:

E-mail fakt. oddělení:

5070 LED pásek, metráž - bílé světlo 1 bm 318,00 Kč

5075 LED podhledové osvětlení 60x60 cm ks 1085,00 Kč

3500,00 Kč

3500,00 Kč

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
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5171
LED osvětlení prostoru pultové vitríny nebo 

jednotlivých polic ve vysoké vitríně
ks 350,00 Kč

http://www.amper.cz


TECHNICKÉ PŘÍPOJKY

KÓD POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKUJEDNOTKAPŘÍKON
POŽADOVANÉ

MNOŽSTVÍ

V případě objednávky technických přípojek v době zahájení montáže, budou k stávajícím cenám
účtovány příplatky 30%. Dbejte proto na včasné odeslání Vaší objednávky!

5160 úklid stánků (
specifikujte dny:        út        st       čt       

luxování koberce popř. vytírání podlahy) 11,50 Kč

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

m  /dny2

INTERNET - nutno zaslat půdorys s umístěním vývodu připojení 5130 internetová přípojka - pevný kabel                             2 Mbit ks 3245,00 Kč

5135               4800,00 Kčinternetová přípojka - pevný kabel 5 Mbit ks

5140  internetová přípojka - pevný kabel 10 Mbit ks               6100,00 Kč

5145  internetová přípojka - pevný kabel 20 Mbit ks               9300,00 Kč

5165
generální úklid 1 hod.
pozn.  prosím specifikovat požadované práce např. kompletní 
vyčištění vitrín, stěn stánku apod.

260,00 Kč1 hod.

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

podpis
............................

5150  internetová přípojka - pevný kabel 30 Mbit ks               11200,00 Kč

5155  zřízení privátní Wi-Fi sítě na stánku v pásmu 5 GHz                 10Mbit/10 uživatelů ks               6500,00 Kč

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

5125 přívod vzduchu 6 atm 
1/2" hadice je zakončena s 1/2" závitem

              6350,00 Kč

PŘÍVOD VZDUCHU

PŘÍVOD A ODPAD VODY

5110

5115

přívod a odpad vody do kuchyňky

připojení dalšího spotřebiče na přívod 

ks

ks

6990,00 Kč

5120 vodoinstalace – přívod k exponátuvodoinstalace – přívod k exponátu ks              INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA

a odpad vody do vzdálenosti 1 m 
od rozbočky např. myčka

3650,00 Kč

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
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REVIZE ELEKTROINSTALACE

ODEVZDAT V PRŮBĚHU MONTÁŽE EXPOZICE

Veletrh:                             AMPER 2023
Vystavovatel: Kontakt:

Adresa:

IČO/DIČ: E-mail:

Realizační firma: Kontakt:

IČO/DIČ:

E-mail: Telefon/fax:

NEVYPLŇUJÍ FIRMY S REALIZACÍ EXPOZICE OD SPOLEČNOSTI TERINVEST

stánek č.:                          pavilon:                       

Elektroprojekt k posouzení:

Stavba Octanorm, jednoduchá přízemní expozice do 25 m 2

pozn. stavba standardní expozice z konstrukčního systému, stačí předložit půdorys s vyznačenou elektroinstalací

Stavba expozic nad 25m 2

pozn. nutno předložit vypracovaný elektroprojekt

Elektromontáže na expozicích může v areálu Brněnského výstaviště provádět pouze odborná firma k této činnosti způsobilá, 
která se musí prokázat povolením ITI a živnostenským oprávněním.

BEZ VYPRACOVANÉHO ELEKTROPROJEKTU VÁM NEBUDE ZAPOJENÁ ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA NA STÁNKU

Vyplněný formulář vč. příloh je nutné předložit reviznímu a inspekčnímu technikovi veletržní správy před zapojením elektrické energie na stánek.
Neodesílat na adresu BVV před zahájením montáže!

POTVRZENÍ REALIZAČNÍ FIRMY O PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE:

Realizační firma                                                                                   prohlašuje, že elektroinstalační práce
byly provedeny v souladu s platnými ČSN a Směrnicí pro zřizování a provoz prozatimních zařízení, jak 
jsou uvedeny v Technicko-bezpečnostních předpisech.
Instalováno zařízení o celkovém příkonu (včetně exponátů)

Oprávnění IBP-ITI (platí pro ČR):

(kW)

datum razítko, jméno a podpis
zástupce montážní firmy

Adresa:
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POPIS ELEKTROINSTALACE

kód 5005 – 2,2 kW
šňůrový přívod zakončený zásuvkou 230V/16 A jištěnou 10 A, cena zahrnuje instalaci 1 zásuvky 230V/16 A, spotřebu a elektrorevizi

kód 5010 – 3,6 kW
šňůrový přívod zakončený zásuvkou 230V/16 A jištěnou 16 A, cena zahrnuje instalaci 1 zásuvky 230V/16 A, spotřebu a elektrorevizi

kód 5015 – 6,9 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/10A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V 
zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, 
jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat 
k zapůjčení za poplatek.

kód 5025 – 11 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/16A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V 
zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, 
jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat 
k zapůjčení za poplatek.

kód 5035 – 17 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/25A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V 
zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč,
jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat 
k zapůjčení za poplatek.

kód 5045 – 22 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/32A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V 
zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, 
jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat 
k zapůjčení za poplatek.

kód 5047 – 27 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/40A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V 
zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 63A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, 
jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat 
k zapůjčení za poplatek.

kód 5050 – 44 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/63A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V 
zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 63A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, 
jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat 
k zapůjčení za poplatek.

V případě, že firma realizující stavbu stánku nebude moci na požádání předložit platné ,,Osvědčení odborné způsobilosti”
a řádně vypracovaný elektroprojekt, nebude stánek na elektrickou síť připojen!

Pracovníci provádějící elektroinstalace musí na požádání předložit platné osvědčení o odborné způsobilosti
v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb., v případě organizací či podnikajících fyzických osob, pak též oprávnění ve smyslu
zákona č. 174/1968 Sb.

Vlastní instalace musí být provedena dle platných ČSN (zvláštní pozornost je třeba věnovat montáži el. spotřebičů
na hořlavé podklady či vzdálenosti svítidel od hořlavých 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 škodě
vystavovatele připojena.
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PROVOZ INTERNETU V AREÁLU BVV

Upřesnění

je realizováno přípojkou k místní síti ETHERNET. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou ETHERNET
10/100/1000 MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45 (součástí většiny notebooků). Nabízená rychlost připojení 
5,10 a 30 Mbit/s. Při požadavku na stabilitu připojení důrazně doporučujeme využít tento typ přípojky (například pro 
on-line přenosy velkých objemů dat).

je možné využít v případě, kdy vystavovatel nevyžaduje vysokou stabilitu připojení  (vyhovující pro email, prohlížení
www stránek). Maximální rychlost tohoto p  Wi-Fi připojení je prodáváno formou časových řipojení je 512 Kbps.
kupónů přímo v areálu Brněnského výstaviště a je poskytováno ve standardu protokolu IEEE 802.11ac. WiFi kupón 
umožňuje připojení pro 1 aktivní zařízení v rychlosti 10Mbit.

Další variantou je zřízení privátní Wi-Fi sítě ve standardu protokolu IEEE 802.11ac pro konkrétního vystavovatele, 
s možností připojení až 10 zařízení současně (notebook, telefón, tablet apod.) - kód položky 5305. 

Připojení poskytuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Připojení umožňuje trvalou konektivitu bez vytáčení 
po celých 24 hodin bez ohledu na objem dat. U pevného připojení, je možné nastavit pevnou IP adresu z přiděleného 
rozsahu (max 5 PC). Připojení je synchronní s garantovanou rychlostí. 
V ceně služby jsou náklady na zřízení spojení a zapůjčení modemu. Oživení provozu si vystavovatel provádí sám na základě 
předávacího protokolu. Připojení je dodáno až po rozhraní Ethernet (po síť. kartu). Vystavovatel má vlastní síťovou kartu.
Nedílnou součástí objednávky musí být půdorysný náčrt stánku s umístěním vývodu připojení. Platba musí být uhrazena 
dle dispozic na zaslaných fakturách, vždy však nejpozději do zahájení akce.
Je nepřípustné poskytovat telekomunikační služby dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli (zákon 458/2000 Sb.)
Nedodržení této zásady může být řešeno postihem - vypnutím telekomunikační linky bez náhrady.
Reklamace mohou být podány nejpozději do 48 hodin před ukončením akce a to písemně. Součástí písemné reklamace
musí být vyjádření technického pracovníka připojovatele, kterého je vystavovatel povinen informovat. Jinak reklamace
nebude uznána.

 

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

Mapa pokrytí WiFi

24
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

http://www.amper.cz


MOBILIÁŘ

6010  380,00Kč židle čalouněná
CR kostra,
čalouněná látka

6015  443,00Kč    

6040  368,00Kč     stůl CR kostra, 80x80x75 cm

6025  696,00Kč     židle TOBIAS,
plast, čirá

objednáváme ks:_________
objednáváme ks:_________

objednáváme ks:_________

objednáváme ks:_________

objednáváme ks:_________

barva:__________________

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

6045  506,00Kč    stůl CR kostra,
120x80x75 cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________barva:__________________

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

KÓD POPIS FOTO

6035  506,00Kč     židle barová
CR kostra, koženka

objednáváme ks:_________

KÓD POPIS FOTO

židle černá - dřevo
MARTIN

6020  610,00Kč    židle bílá - dřevo 
MARTIN

objednáváme ks:_________

6030  649,00Kč    židle barová plexi

6050  403,00Kč  stůl kulatý,
prům. 90cm,
výška 75 cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________

6055   403,00Kč stůl kulatý,
prům. 60cm,
výška 75 cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________
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6060  874,00Kč    stůl barový, 
se stříbrnou 
podnoží 

6065  460,00Kč    stůl kulatý,
prům. 60cm,
v. 110cm 

6070  822,00Kč    stůl elipsa,
140x90 cm
v. 75cm

objednáváme ks:_________ objednáváme ks:_________

objednáváme ks:_________

objednáváme ks:_________

objednáváme ks:_________

barva:__________________

6090  2708,00Kč pohovka, látkový potah,
180x88x69/54cm,
šxdxv/v sedáku

objednáváme ks:_________

barva:__________________

6075    1093,00Kč

6080   1185,00Kč stůl barový,
skleněný

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

6085  4175,00Kč     sedačka kožená
177x90x65cm
šxdxv/v sedáku

objednáváme ks:_________

barva:__________________

barva:__________________

BUK

BUK

barva:__________________

MOBILIÁŘ

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

stůl kulatý, 
deska 
z tvrzeného skla,
výška 75 cm
 

6095  1179,00Kč     křeslo látkové bílé
80x72x78/43cm
šxdxv/v sedáku

objednáváme ks:_________

KÓD POPIS FOTO KÓD POPIS FOTO
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6115   558,00Kč stolek 
konferenční
rozměr 
90x55x45 cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________

6120  316,00Kč    stolek 
konferenční
rozměr 
55x55x45 cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________

          6125   909,00Kč konferenční 
stolek, bílý

objednáváme ks:_________

         6135  1961,00Kč chladnička 

objednáváme ks:_________

BŘÍZA

BŘÍZA

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

6105  949,00Kč    křeslo kožené 
BOB

objednáváme ks:_________

barva:__________________

6100   495,00Kč taburet látkový
k pohovce
54x54x39(v)cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________

6130   673,00Kč skříňka
uzamykatelná,
80x30x80(v) cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________

6110   569,00Kč taburet kožený,
čtvercový
46x46x46(v)cm

objednáváme ks:_________

barva:__________________

80x80x45cm
110x60x45cm
120x100x45cm
120x100x45cm

MOBILIÁŘ

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

KÓD POPIS FOTO KÓD POPIS FOTO
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          6165    696,00Kč prospektor

objednáváme ks:_________

         6170  840,00Kč stojan 
na prospekty, 
designový

30x40x160cm

objednáváme ks:_________

6150   202,00Kč věšák 
stojanový

objednáváme ks:_________

     stojan 6155   696,00 Kč

na prospekty 

 SOLID

objednáváme ks:_________

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

         7090   2950,00 držák na TV
designový, 
pojízdný

objednat viz. str. 29

         7100          1000,00 držák na TV
podlahový

objednat viz. str. 29

MOBILIÁŘ

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

          6140  2846,00Kč kuchyňský dřez 
s průtokovým 
ohřívačem

objednáváme ks:_________

         6145  85,00Kč odpadkový koš

objednáváme ks:_________

KÓD POPIS FOTO KÓD POPIS FOTO
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AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

KÓD POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKUJEDNOTKA POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

7010

7020

LCD  TV, uhlopříčka 82 cm, 32 palců, specifikujte zdroj

plasma / LCD TV, úhlopříčka 107cm, 42 palců, specifikujte zdroj
prezentace:  DVD (není v ceně)                    HDMI       USB

2200,00 Kč

2900,00 Kč

ks

ks

7030 plasma / LCD TV, úhlopříčka 128cm, 50 palců, specifikujte zdroj
4400,00 Kčks

7140 další prezentační a výpočetní technika dle individ. požadavků dle kalkulace

7120 stojanové projekční plátno 2x2 m 1035,00 Kč

7130 projektor 2580,00 Kč

ks

ks

ks

7100 podlahový stojan na TV (viz foto str. 28)

2950,00 Kč

7080 konferenční ozvučení (bezdrátový mikrofon, minimixážní pult) 4580,00 Kčks

ks

monitor 22 palců LCD 1380,00 Kčks7110

prezentace:  DVD (není v ceně)                    HDMI       USB

prezentace:  DVD (není v ceně)                    HDMI       USB

7040 plasma / LCD TV, úhlopříčka 140cm, 55 palců, specifikujte zdroj
5000,00 Kčks

prezentace:  DVD (není v ceně)                    HDMI       USB

7050

600,00 Kčksinstalace LCD/plazmy do DTD včetně instalačního
rámečku7070

držák na TV, designový, pojízdný (viz foto str. 28)7090

1000,00 Kč

ks

plasma / LCD TV, úhlopříčka 165cm, 
prezentace:  DVD (není v ceně)                    HDMI       USB

65 palců, specifikujte zdroj
10000,00 Kčks

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

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

podpis
............................

videostěna

ks 21000,00 Kč7055
LED TV, úhlopříčka 209 cm, 
prezentace:  DVD (není v ceně)                    HDMI       USB

82 palců, specifikujte zdroj

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
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Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

7051
plasma / LCD TV, úhlopříčka 190cm, 
prezentace:  DVD (není v ceně)                    HDMI       USB

75 palců, specifikujte zdroj
12000,00 Kčks



NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB

KÓD

DROBNÉ KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ

POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKUJEDNOTKA POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ

8020 rychlovarná konvice 300,00 Kčks

9090 ikebana velká z řezaných květin, průměr 35 cm - prodej

9110

ks

ksikebana malá z řezaných květin, průměr 15 cm - prodej

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

POZNÁMKA: GASTROSADY VÁM BUDOU VYDÁNY OPROTI VRATNÉ KAUCI 1.000,- V TECHNICKÉM SERVISU V PAVILONU P

750, 00 Kč

1120, 00 Kč

1475, 00 Kč

8050
gastrosada pro 4 osoby
(sklenice na pivo, víno, likér, šálek a podšálek, kávová lžička, 
dezertní talířek)

8060

8070

gastrosada pro 8 osob

gastrosada pro 12 osob sada

sada

sada

8010        kapslový automat na kávu zn. BOSCH TASSIMO vč. 48 kapslí                                         2170,00 Kčks

8040 automat na studenou a teplou vodu, včetně 36l vody 3150,00 Kčks

Firma:

Fakturační oddělení email:

Kontaktní osoba:

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI Stánek č.:

E-mail:

DIČ:
PSČ:

Tel:

Fakturační údaje:

DALŠÍ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ

925, 00 Kč

520, 00 Kč

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023

30
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

Gastrosady jsou z kapacitních důvodu pouze pro expozice realizované společností Terinvest.

9300 ksFICUS BENJAMIN  (živý), v 160cm, bílý plastový obal (půjčovné) 750, 00 Kč

9200 PALMA ARECA (živá), v 110 - 130cm, bílý plastový obal (půjčovné) ks 780, 00 Kč

Sleva 15 % na objednávky do 31.12. 2022

http://www.amper.cz
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