Memória Descritiva dos Espaços Ascensão 2022

Stand de Exterior 3x3m
•
•
•
•
•
•

Placas em melamina de cor branca ou faia em ambas as faces, estrutura em perfil de
alumínio, barras de travamento e fixação para segurança do stand.
Piso em estrado de madeira aglomerado, revestido a alcatifa, assente com fita dupla
face e protegida com plástico transparente.
Cobertura em chapa galvanizada lacada pelo interior.
Instalação elétrica composta por quadro diferencial monofásico, disjuntores de
proteção, tomada e armadura de iluminação.
Lettering no frontão para identificação de cada expositor.
Sistema de fecho em lona.

Stand de Exterior 6x3m
•
•
•
•
•
•

Placas em melamina de cor branca ou faia em ambas as faces, estrutura em perfil de
alumínio, barras de travamento e fixação para segurança do stand.
Piso em estrado de madeira aglomerado, revestido a alcatifa, assente com fita dupla
face e protegida com plástico transparente.
Cobertura em chapa galvanizada lacada pelo interior.
Instalação elétrica composta por quadro diferencial monofásico, disjuntores de
proteção, tomada e armadura de iluminação.
Lettering no frontão para identificação de cada expositor.
Sistema de fecho em lona.

Stand “Bar” 3x3m (1 frente)
•
•
•
•
•
•
•
•

Placas em melamina de cor branca ou faia em ambas as faces, estrutura em perfil de
alumínio, barras de travamento e fixação para segurança do stand.
Piso em estrado de madeira aglomerado, revestido de alcatifa, assente com fita dupla
face e protegida com plástico transparente.
Cobertura em chapa galvanizada lacada a branco pelo interior.
Instalação elétrica composta por quadro diferencial trifásico, disjuntores de proteção,
tomada e armadura de iluminação.
Lettering no frontão para identificação de cada expositor.
Sistema de fecho em balcão e estore e porta traseira.
Equipamento: Pio lava mãos c/saboneteira e papeleira.
Conforme normativo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Stand “Bar” 3x3m (2 frentes)
•
•

Placas em melamina de cor branca ou faia em ambas as faces, estrutura em perfil de
alumínio, barras de travamento e fixação para segurança do stand.
Piso em estrado de madeira aglomerado, revestido de alcatifa, assente com fita dupla
face e protegida com plástico transparente.

•
•
•
•
•
•

Cobertura em chapa galvanizada lacada a branco pelo interior.
Instalação elétrica composta por quadro diferencial trifásico, disjuntores de proteção,
tomada e armadura de iluminação.
Lettering no frontão para identificação de cada expositor.
Sistema de fecho em balcão e estore e porta traseira.
Equipamento: Pio lava mãos c/saboneteira e papeleira.
Conforme normativo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Tasquinha 5x4m
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placas em melamina de cor branca ou faia em ambas as faces, estrutura em perfil de
alumínio, barras de travamento e fixação para segurança do stand.
Cobertura em chapa galvanizada lacada e branco pelo interior.
Instalação elétrica composta por quadro diferencial trifásico, disjuntores de proteção,
tomada de corrente e armaduras de calhas fluorescentes.
Lettering no frontão para identificação de cada expositor.
Sistema de fecho com balcão e pala e porta traseira.
Piso em estrado de madeira aglomerado, revestido a linóleo lavável, assente com fita
dupla face.
Balcão de recolha de loiças.
Equipamento: Lava-loiças, pio lava-mãos, chapa inox para costas fogão,
termoacumulador, eletrocutor, extintor, saboneteira e papeleira.
Conforme normativo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Serviços adicionais:
Energia elétrica:
Todos os pavilhões têm uma tomada de 10 amperes. Caso necessite de potência superior terá
o custo adicional de 50€.

Água:
Se necessitar de lava-mãos ou lava-loiças terá o custo adicional de 100€.
Se necessitar apenas de ponto de água terá o custo adicional de 50€

