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Stands Projetos e Decorações Ltda
Estrada da Ligação, 1047

Taquara, Rio de Janeiro, RJ
22.713-470, Brasil

Montadora oficial:

Informação do Expositor

Carpete Inylbra Flortex Eco (marque somente uma opção de cor)

OPCIONAL: Plataforma e pad sob carpete

Nome da empresa: N° estande:

Nome do contato:

E-mail do contato:

Telefone :(c/ código de área) ramal #:

Assinatura:

Subtotal

5% ISS

Total

=

=

=

$

$

$

Cinza

Bege

Vermelho

Amarelo

Laranja

Turquesa Violeta

Castor

Azul Musgo

Cereja Verde Limão

Preto

Grafite

Caramelo

Obs.:

Inclui entrega, instalação e retirada do material.
Para mais informação, visite http://www.inylbra.com.br/br/flortex_eco.html

carpete de sua escolha
o pad será instalado entre
a plataforma e o carpete
caso ambos sejam adoscontrat

o pad será aplicado
em chapeado de
15mm quando o piso
existente já for
acarpetado ( )ex. Hoteis

e aplicado diretamente sobre
o piso existente quando este for
de cimento ( )ex. Pavilhões

Chapeado e fita adesiva incluidos
no preço da contratação do serviço.

Acabamento com rodapé de madeira pintado de preto
(já incluido no preço do aluguel do carpete + plataforma)

Cinza

Amarelo

Castor

Cereja

Verde Limão

Grafite

Bege

Laranja

Azul

Musgo

Preto

Caramelo

Vermelho

Turquesa

Violeta

Total m²Largura Profundidade

$ 19,00

$ 33,00

$ 32,00

Carpete 3mm

Plataforma de 10cm

Pad sob carpete

$ 25,00

$ 43,00

$ 41,50

=

=

=

$

$

$

Dimensão do estande (em metros)
(em R$)Item

preço por m²
c/ desconto tabela

Total

Color palette

Cinza

Amarelo

Castor

Cereja

Verde Limão

Grafite

Bege

Laranja

Azul

Musgo

Preto

Caramelo

Vermelho

Turquesa

Violeta

Caso você precise de assistência sobre produtos não incluídos nesta lista, ligue
para e peça por um representante comercial ou envie um e-(21) 3432-5353
mail para . Responderemos rapidamente.tecnica@standsbr.com
Entregando este formulário, alugando qualquer tipo de produto ou
contratando serviços da , você estará automaticamente de acordo comStands
os descritos no .Termos e Condições Manual do Expositor

Catálogo de colores

Carpete

Enviar pedido para
fax (21) 3432-5353 tecnica@standsbr.com
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Formulário 8

Este formulário é exclusivamente paraOBRIGATÓRIO
expositrores com estandes .DECORADOS

Prazo para preços com descontoDat AAAAa de envio dd-mm-

07/11/2014
6 a 9 de Dezembro de 2014

Centro de Convenções SulAmérica

Rio de Janeiro - Brasil

Pedidos recebidos sem o pagamento ou fora do prazo com
desconto serão processados com preços originais de tabela.

Inclua o ormulário Forma de PagamentoF


