Бренд-шоп Ерго.
Кутова конструкція з подіумом. ДСП можна кріпити до стін (цегла).

* Розміри довідкові. Перед запуском у виробництво необхідно провести
фінальні заміри на місці монтажу.

Стіна 1.
Стінка, полиці - ДСП біла гладка мат 18 мм. Подіум - ДСП червона (лимонна шкірка) 18 мм.
Глибина подіума 800 мм., полиць 600 мм. Лого ergo 560х240 мм, напис 2350х150 мм. - акрил прозорий 3 мм.
с прикаткою глянцевого оракалу 641 серії 031 та 071. Іміджі - прикатка оракалу з друком - 2600х500 мм та 300х7000 мм.
Перфолист білий 1500х1900 мм. 90 білих подвійних гачків 300х25 мм. з прозорими цінникотримачами 60х40 мм.
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Стіна 2.
Стінка, полиці - ДСП біла гладка мат 18 мм. Подіум - ДСП червона (лимонна шкірка) 18 мм.
Глибина подіума 800 мм., полиць 600 мм. Лого ergo 560х240 мм, напис 2350х150 мм. - акрил прозорий 3 мм.
з прикаткою глянцевого оракалу 641 серії 031 та 071. Прикатка оракалу з друком - 500х2600 мм та 5500х300 мм.

На всіх полицях і на подіумі по периметру наклеєно прозорі цінникотримачі
висотою 40 мм. на всю довжину. Полиці встановлюються на металевих
тримачах з розрахунку 1 шт. на 0,5 м.

Установка та комутація між собою 18 розеток 220 V.
Місця монтажу позначено на схемі.

Брендування колони.
На колону в торговому залі кріпиться на саморізах 4 панелі з
ПВХ 3 мм. з УФ-друком.
560х2900 мм - 2 шт.
415х2900 мм - 2 шт.

Підставки під навушники - 6 шт.
Висота 250 - 2 шт,
280 - 2 шт,
310 и 360 мм.
МДФ 36 і 18 мм,
Фарбування в червоний
колір RAL 3024.
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Стіл ЕRGO.
1200х600х1000 мм. Біла ДСП 18 мм.
зрощена до 36 мм.
На боковинах з двух сторін прикатка
оракалу з друком.
Установка 12 антикрадійних систем
(надаються замовником)
Прозорі цінникотримачі по 2 довгим
сторонам.
Підключення до мережі 220 В - шнур с
вилкою 5 м. з комутацією на 2 розгалужувачі
по 6 розеток в кожному. Кабель-канал під
стільницею для
маскування шнура и кабелів живлення від
блоків живлення смартфонів.
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