SYSTEMY EKSPOZYCYJNE

MATERIAŁY MARKETINGOWE
■ KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH

■ KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

■ STOJAK NA KATALOGI

SPECYFIKACJA:
– elegancki stojak na katalogi
– wysoka jakości wykonania
– stabilny funkcjonalny z 3 kieszeniami A4
WYMIARY:
– 150x50x40 (po podstawie)
Możliwość dokupienia dodatkowych kieszeni
za 25 zł netto za szt.
MATERIAŁ BEZPŁATNY
Dostępne wersje językowe:

PL CZ SK DE EN FR RU SLO BG RO

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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MATERIAŁ BEZPŁATNY
Dostępne wersje językowe:

PL CZ SK DE EN FR RU SLO BG RO

MATERIAŁ PŁATNY

300,00 zł* / 369,00 zł **

MATERIAŁY MARKETINGOWE
■ WZORNIKI OKLEIN DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA:
– wzornik oklein drzwi wewnętrznych
– gruba i solidna oprawa w formie segregatora
– estetyczne etui
– możliwość zamówienia pojedynczych wkładek
WYMIARY:
– 280 x 310 x 75 mm – wymiar opakowanego segregatora
– 209 x 295 – wymiar wkładki z okleiną

Zamów także brakujące wkładki
MATERIAŁ BEZPŁATNY
MATERIAŁ PŁATNY

Dostępne wersje językowe:

50,00 zł* / 61,50 zł**

PL EN CZ/SK
Możliwość zamówienia wzornika w innych językach.

■ WZORNIK OKLEIN DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Zamów także brakujące wkładki

SPECYFIKACJA:
– wzornik aktualnych oklein drzwi zewnętrznych
– gruba i solidna oprawa w formie segregatora
MATERIAŁ BEZPŁATNY

WYMIARY:
– 280 x 310 x 75 mm
* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
■ STOJAK NA DRZWI POJEDYNCZY I PODWÓJNY

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

66,00 zł* / 81,18 zł**

72,00 zł* / 88,56 zł**

SPECYFIKACJA:

WYMIARY:

– stojak do prezentacji pojedynczego skrzydła drzwiowego lub dwóch skrzydeł
drzwiowych
– MDF pomalowany białym lakierem kryjącym [RAL 9010]
– drukowany logotyp ERKADO
– stabilna i mobilna konstrukcja

– s tojak pojedynczy:
70 x 24 x 50 cm (długość x wysokość x szerokość)
– stojak podwójny:
70 x 24 x 60 cm (długość x wysokość x szerokość)
– szerokość wcięcia na drzwi – 40 mm

EKSPOZYTORY
■ STOJAK WIATRAK

■ TABLICZKA Z LOGO ERKADO

MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

828,00 zł */ 1018,44 zł **

10,00 zł* / 12,30 zł**

SPECYFIKACJA:

SPECYFIKACJA:

– stojak ekspozycyjny do prezentacji 8 sztuk drzwi felcowych na
2 zawiasy (opcja 3 zawiasy proszę zaznaczyć w zamówieniu)
– solidne i estetyczne wykonanie oraz oszczędność przestrzeni
wystawienniczej
– nieoceniona pomoc podczas prezentacji np. najlepiej
sprzedających się modeli drzwi
– skrzydła zakładane na zawiasy

– sztywna tabliczka z logo ERKADO przeznaczona m.in. do oznakowania
szaf i stojaków
WYMIARY:
– 30 x 8 cm

WYMIARY:
– wysokość 230 cm
– szerokość ze skrzydłami 240 cm

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
■ ŚCIANKA WOLNOSTOJACA PODWÓJNA
DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

MATERIAŁ PŁATNY

420,00 zł* / 516,60 zł**

SPECYFIKACJA:
– ścianka podwójna
– tapetowana tapetą typu winyl, tapeta na fizelinie
– lekka i bardzo stabilna konstrukcja
– znakowanie firmowe (logotyp ERKADO na PCV)
– ścianka zawiera kieszonkę pleksi na etykiety (wymiar 110 x 292 mm), które można pobrać ze strony www.erkado.pl
Wymiary:
– ścianka podwójna: 130 x 240 x 21 cm + podstawa 130 x 100 x 4 cm (SxWxG)
– otwór drzwi wewnętrzne 90 x 208 cm
– otwór drzwi zewnętrzne 102 x 212 cm – możliwość domówienia opasek pod kolor tapety
– możliwość zamówienia ścianki w innym wymiarze za dopłatą + 50 zł netto

Wzór okleiny

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
■ ŚCIANKA EKSPOZYCYJNA
POJEDYNCZA I PODWÓJNA

SPECYFIKACJA:
– ścianka pojedyncza/podwójna
– tapetowana tapetą typu winyl, tapeta na fizelinie
– lekka i bardzo stabilna konstrukcja
– próg płyta biała meblowa oklejona okleiną PCV (odporna na wilgoć)
– znakowanie firmowe (logotyp ERKADO na PCV)
– ścianka zawiera kieszonkę pleksi na etykiety, które można pobrać ze strony www.erkado.pl
Wymiary:
– ścianka pojedyncza: 130 x 240 x 10 cm (SxWxG)
– ścianka podwójna: 130 x 240 x 20 cm (SxWxG)
– otwór: 90 x 208 cm (SxW)
– możliwość zamówienia ścianki w innym wymiarze za dopłatą + 50 zł netto

■ ŚCIANKA EKSPOZYCYJNA
DO SYSTEMU PRZESUWNEGO
NAŚCIENNEGO/CHOWANEGO W ŚCIANĘ
300,00 zł* / 369,00 zł**

Wzór okleiny

MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

180,00 zł* / 221,40 zł**

225,00 zł* / 276,75 zł**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
■ STOJAK EKSPOZYCYJNY TYPU KRZYŻAK

MATERIAŁ PŁATNY

900,00 zł*/ 1107,00 zł**

SPECYFIKACJA:
– stojak ekspozycyjny do prezentacji 8 sztuk drzwi felcowych
– konstrukcja jest połączeniem 4 podwójnych ścianek
– przestrzenny sposób ekspozycji drzwi
– skrzydła montowane do kątowników ościeżnic
– ciekawa aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej
– produkt dostarczony w elementach do samodzielnego montażu
– ścianka zawiera kieszonkę pleksi na etykiety, które można pobrać ze strony www.erkado.pl
Wymiary:
– 260 x 280 x 240 cm (SxWxG)

Wzór okleiny

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
■ STOJAK TYPU KOMIN
DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

MATERIAŁ PŁATNY

900,00 zł*/ 1107,00 zł**

SPECYFIKACJA:
– ścianka podwójna
– tapetowana tapetą typu winyl, tapeta na fizelinie
– lekka i bardzo stabilna konstrukcja
– znakowanie firmowe (logotyp ERKADO na PCV z prawej lub lewej strony)
– ścianka zawiera kieszonkę pleksi na etykiety, które można pobrać ze strony www.erkado.pl
Wymiary:
– ścianka podwójna: 130 x 240 x 21 cm + podstawa 130 x 100 x 4 cm (SxWxG)
– otwór drzwi wewnętrzne 90 x 208 cm
– otwór drzwi zewnętrzne 102 x 212 cm
– możliwość zamówienia ścianki w innym wymiarze za dopłatą + 50 zł netto

Wzór okleiny

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
■ SZAFA EKSPOZYCYJNA ROZSUWANA

MATERIAŁ PŁATNY

3050,00 zł* / 3751,50 zł**

SPECYFIKACJA:
– Szafa do prezentacji 8 sztuk drzwi:
a) 5 sztuk drzwi wewnętrznych felcowych lub bezfelcowych wraz z ościeżnicą na gotowych ściankach
tapetowanych, otwór 90 x 208 cm
b) 3 sztuki drzwi zewnętrznych (na bokach szafy), otwór 100 x 210 cm
– uchwyt do wyciągania ścianki
– cena szafy nie obejmuje skrzydeł ekspozycyjnych
– cena zawiera dostawę oraz montaż szafy wraz z prezentacją montażu jednego skrzydła w punkcie
handlowym
– cena nie zawiera montażu drzwi
Wymiary:
– wysokość całkowita 242 cm
– podstawa 130 x 130 cm

Wzór okleiny

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
■ SZAFA EKSPOZYCYJNA LAKIEROWANA

MATERIAŁ PŁATNY

2700,00 zł* / 3321,00 zł**

SPECYFIKACJA:
– płyta MDF lakierowana kolor biały
– przystosowana do prezentacji 10 skrzydeł drzwi felcowych lub bezfelcowych
– cicha i delikatna praca na prowadnicach aluminiowych firmy LEON
– mobilna i stabilna konstrukcja
– oznakowanie firmowe
– cena szafy nie obejmuje skrzydeł ekspozycyjnych
– cena zawiera dostawę oraz montaż szafy wraz z prezentacją montażu jednego skrzydła w punkcie
handlowym
– cena nie zawiera montażu drzwi
Wymiary:
– wysokość całkowita 225 cm
– szerokość podstawy 4 x 113 cm
– wymiary górnej części (daszka) ok. 200 x 113 cm

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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EKSPOZYTORY
BUDLEJA

■ KIESZONKA PLEKSI NA ETYKIETY

okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną 2) dostępny od 01.04.2019

cena:

BUDLEJA 2

BUDLEJA 3

1)

BUDLEJA 1

okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną 2) dostępny od 01.04.2019

SURMIA
cena:

cena:
BUDLEJA 5

BUDLEJA 6

1)

MATERIAŁ PŁATNY

BUDLEJA 4

SURMIA1

SURMIA 2

3,00 zł* / 3,69 zł**
LAURENCJA 2

LAURENCJA 3

LAURENCJA 5

LAURENCJA 6

1)

LAURENCJA 1

okleina biała gładka imitująca powierzchnię malowaną 2) dostępny od 01.04.2019

LAURENCJA

SPECYFIKACJA:
– kieszonka na etykiety do prezentacji modelu skrzydła drzwiowego na ściance, szafie lub innym
ekspozytorze
– przezroczysta pleksi
– tylne wcięcie do wymiany etykiety

ORZECH
PREMIUM

BUDLEJA 7

BUDLEJA 8

KLON SZARY
PREMIUM

DĄB
PREMIUM

JESION
GRAFIT
SURMIA
3
PREMIUM

SURMIA 4
LAURENCJA 4

KORA BIAŁA
PREMIUM

BIAŁY
PREMIUM1)
ORZECH
PREMIUM

KLON SZARY
PREMIUM

DĄB
PREMIUM

JESION GRAFIT
PREMIUM

ORZECH PREMIUM

Wymiary:

DĄB ST CPL

DĄB SZARY ST CPL

WENGE ST CPL

www.erkado.pl

100 mm x 300 mm

KORA BIAŁA
PREMIUM

BIAŁY
PREMIUM1)

DĄB SZARY
ST CPL

WENGE
ST CPL

JESION GRAFIT PREMIUM

UWAGA! kieszonka nie zawiera etykiety (DO POBRANIA I WYDRUKU ze strony www.erkado.pl)
Kieszonka jest dołączana do ścianek ekspozycyjnych pojedynczych i podwójnych

DĄB
ST CPL

KLON SZARY PREMIUM

DĄB PREMIUM

KORA BIAŁA PREMIUM

BIAŁY PREMIUM1)

SOSNA SZARA ST CPL2)

www.erkado.pl

SOSNA SZARA
ST CPL2)

DĄB ST CPL

DĄB SZARY ST CPL

WENGE ST CPL

SOSNA SZARA ST CPL2)

www.erkado.pl

Pobierz etykiety produktowe

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO
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ERKADO Sp. z o.o.
Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
NIP 715-194-27-90
e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl
DRZWI WEWNĘTRZNE
tel. +48 15 838 10 57
fax +48 15 838 18 84
DRZWI ZEWNĘTRZNE
tel. +48 15 845 33 88
fax +48 15 845 34 05

Ceny w katalogu podane są w złotówkach (PLN) w wartości netto*/brutto**.
Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność
produktów.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
Wersja 2020 obowiązuje od 1.09.2020

www.erkado.pl

