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PLANUJESZ OTWARCIE BARU GASTRONOMICZNEGO LUB SKLEPU, A NIE MASZ LOKALU?

TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!
Mobilne pawilony modułowe to innowacyjne i przyszłościowe rozwiązanie. Ich atutem jest łatwość
montażu i demontażu, możliwość zmiany lokalizacji, dowolne rozmiary i rozbudowa, poprzez
zestawienie kilku modułów. Nasze obiekty charakteryzują się wysokim poziomem estetyki
i nowoczesnym wyglądem, które przyciągają uwagę klientów.
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TECHNOLOGIA DAJĄCA
MOŻLIWOŚCI
.pNIEOGRANICZONE

Pawilony modułowe to technologia łączenia dwóch lub więcej modułów
wyposażonych we wszelkie niezbędne instalacje, ściany działowe, okna
sprzedażowe, drzwi, meble oraz urządzenia. Każdy z obiektów tworzony
jest zgodnie z indywidualnymi wymogami klienta.
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ALTERNATYWA

DLA STACJONARNYCH

LOKALI GASTRONOMICZNYCH

Nasza oferta kierowana jest do osób
zainteresowanych otwarciem lokalu
gastronomicznego, handlowego, firm
eksponujących swoje produkty
na targach oraz firm poszukujących
pawilonów socjalnych.
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MOBILNY BIZNES
Oferowane pawilony dają Państwu możliwość stania
się właścicielem świetnie prosperujących mini restauracji, barów,
sklepów i innych lokali użytkowych.
Wielu ludzi inwestuje w lokale stacjonarne
i kiedy okazuje się, że w danym miejscu
sprzedaż jest niezadowalająca, ich marzenia
o sukcesie nie spełniają się. Pomyślcie
Państwo o rozwiązaniu, gdzie
latem bar pracuje przy plaży
w Łebie, zimą w Zakopanem,
a resztę roku w pobliżu galerii
handlowej w jednym z dużych miast,
a Państwo zarabiacie przez cały rok! Marzenia
o sukcesie mogą stać się realne, wystarczy tylko
opracować dobry plan.
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.pl wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Konstrukcja pawilonów wykonana jest z profili stalowych
Produkowane przez nas pawilony handlowe
zamkniętych. Poszycie stanowią blachy aluminiowe grubości 1mm, lakierowane standardowo w kolorze białym. Kontenery wykończone są wewnątrz
w całości blachą nierdzewną wybłyszczaną h-17. Posiadają izolowaną podłogę ze styroduru grubości 100mm, wyłożoną sklejką wodoodporną, pokrytą
wyładziną przemysłową antypoślizgową.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
instalacja elektryczna w systemie 230V
tablica licznikowa
trzy gniazda podwójne 230V
punkt oświetleniowy
klapa przednia
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
instalacja siłowa
dodatkowe gniazda siłowe i elektryczne
dodatkowe okno sprzedaży
urządzenia
lakierowanie w dowolnym kolorze z palety RAL
podświetlane kasetony reklamowe
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Jako producent kontenerów mamy możliwość projektowania kontenerów przy uwzględnieniu Państwa indywidualnych potrzeb. Wielkość,
materiały użyte do produkcji, wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne to tylko niektóre elementy, na których sposób wykonania mają Państwo
wpływ.
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86-050 Solec Kujawski, POLAND
tel.: +48 52 387 16 99
mobile: +48 510 100 261
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