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MODULINĖS KONSTRUKCIJOS 

APRAŠYMAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

 

 

Konstrukcijos aukštis – 2855,0 mm.  

Konstrukcijos plotis – 1000,0 mm.  

Konstrukcijos matmenys spaudai -  1000 x 2755 mm (plotis x aukštis) 

 

Spalva – balta.  

Modulinės konstrukcijos jungiamos metaliniais profiliais.  

Apšvietimas kabinamas kas 1 metrą.  

Prie kiekvienos galerijos bus pritvirtinta lengvos putos plokštė su galerijos pavadinimu bei stendo numeriu.  

Modulinė konstrukcija stovi ant metalinių „kojelių“. Jų maksimalus aukštis -  50 mm.  

 

 

 

MODULINĖS KONSTRUKCIJOS. APRAŠYMAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MODULAR CONSTRUCTIONS. DESCRIPTION AND USER MANUAL

APRAŠYMAS

Konstrukcijos aukš s - 2855mm
Konstrukcijos plo s - 1000mm
Konstrukcijos matmenys spaudai - 1000x2755mm (plo s x aukš s)
Spalva - balta.
Modulinės konstrukcijos jungiamos metaliniais profiliais.
Apšvie mas kabinamas kas 1 metrą, plokštės centre.
Prie kiekvienos galerijos bus pritvir nta lengvos putos plokštė su galerijos pavadinimu bei stendo numeriu.
Kiekvienas stendas turės 1 prailgintoja su 3 kištukais, 2 kėdes bei 1 stalą.
Modulinė konstrukcija stovi and metalinių "kojelių". Maksimalus jų aukš s - 50mm.

DESCRIPTION

Construc on height - 2855mm
Construc on width - 1000mm
Construc on dimensions for print - 1000x2755mm (width x height)
Color - white.
Modular contruc on are a ached together with metal profiles.
Ligh ng every 1m in the middle of the module.
Every booth will has white cardboard flag with gallery name and number.
Every booth will has 1 power socket for 3 plugs, 2 chairs and 1 table.
Modular construc on is li ed from floor ~50mm (standing on metal furniture legs).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Didžiausias pakabinamas svoris ant vieno plokštės (1000mm) - 20kg.
Į plokštę galima gręž  varžtus, maksimalus gręžimo diametras - 4mm.
Maksimalus gręžimo gylis - 50mm.
Spauda and modulinės konstrukcijos - lipdukai, ploteriuo  užrašai, e ketės iš lengos putos plokštės.
Modulinę konstrukciją dažy  gali  k rangovas, šią paslaugą galima užsaky   k iš anksto.
Ant modulinės konstrukcijos pieš /rašy  negalima.

USER MANUAL

Max. weight on 1 modular board (1000mm) - 20kg.
Max. screw diameter - 4mm.
Max. drilling dept - 50mm.
Prints on modular construc on - s ckers, plo ers, labeling on cappa/cardboard.
Modular construc on can be painted only by contractor, the service can only be ordered in advance.
It is strictly forbidden to draw/paint on the modular boards.
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PAGRINDINIO AUTORIAUS UŽRAŠO GRAFINIS PAAIŠKINIMAS BALTAM/JUODAM STENDUI
GRAPHIC EXPLANATION OF THE MAIN TITLE FOR THE WHITE/BLACK EXPOSITION

UŽRAŠO PAVYZDYS | TITLE SAMPLE

užrašo atstumas nuo sienos apačios - 350mm (35cm)
užrašo atstumas nuo sienos krašto/kampo - 350mm (35cm)
užrašo šri as Arial (regular) pirmoji vardo/pavardės raidė didžioji
užrašo aukš s - 60mm (6cm)
užrašo medžiaga - ORACAL ekonominė lipni plėvelė. Serija 641 M
užrašo spalva - MATINĖ pilka 072 light grey. RAL 7035

tle height from the floor - 350mm (35cm)
tle distance from the wall end/corner - 350mm (35cm)
tle font - Arial (regular) first name/surname le er in caps
tle height - 60mm (6cm)
tle - ORACAL economy class adhensive film. Series 641 M
tle color - MATTED light grey. Code 072 light grey. RAL code 7035

V. Pavardė | N. Surname
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PAGRINDINIO AUTORIAUS UŽRAŠO GRAFINIS PAAIŠKINIMAS SPALVOTAM STENDUI
GRAPHIC EXPLANATION OF THE MAIN TITLE FOR THE COLOURED EXPOSITION

UŽRAŠO PAVYZDYS | TITLE SAMPLE

užrašo atstumas nuo sienos apačios - 350mm (35cm)
užrašo atstumas nuo sienos krašto/kampo - 350mm (35cm)
užrašo šri as Arial (regular) pirmoji vardo/pavardės raidė didžioji
užrašo aukš s - 60mm (6cm)
užrašo medžiaga - ORACAL ekonominė lipni plėvelė. Serija 641 M
užrašo spalva - MATINĖ balta 010 white. RAL 9003

tle height from the floor - 350mm (35cm)
tle distance from the wall end/corner - 350mm (35cm)
tle font - Arial (regular) first name/surname le er in caps
tle height - 60mm (6cm)
tle - ORACAL economy class adhensive film. Series 641 M
tle color - MATTED white. Code 010 white. RAL code 9003






