HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Περίπτερα χωρίς δομή
Η συμβατική υποχρέωση του διοργανωτή για τα περίπτερα χωρίς δομή περιορίζεται στην παροχή
300W ανά 12m2 εκθεσιακού χώρου κάθε περιπτέρου. Για τυχόν πρόσθετες ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις, ειδικές παροχές και υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στον
ηλεκτρολόγο της έκθεσης στην παρακάτω διεύθυνση: AΦΟΙ Π.ΜΑΡΚΕΑ ΟΕ Ηλεκτρολογικές
Εγκαταστάσεις, Κυπρίων Αγωνιστών 10, Αργυρούπολη, ΑΘΗΝΑ,τηλ.: Ν.Μαρκέας 6932213182 &
Σ. Κοφτερός 6936169474, e-mail:nikos.markeas@hotmail.com
Οι πρόσθετες υπηρεσίες που τυχόν θα ζητήσετε θα τιμολογηθούν απ' ευθείας στην εταιρεία σας από
τον ηλεκτρολόγο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι εκθέτες έχουν περίπτερα ΧΩΡΙΣ ∆ΟΜΗ πρέπει να υποβάλουν κάτοψη του
περιπτέρου τους στον ηλεκτρολόγο της έκθεσης όχι αργότερα από τη Τρίτη 1 Μαρτίου με
σημειωμένες τις ηλεκτρολογικές απαιτήσεις παροχών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι εταιρίες που
κατασκευάζουν μεγάλα περίπτερα να περιμένουν την τελευταία στιγμή. (Τα συνεργεία των
ηλεκτρολόγων έχουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις άνω των 100 εκθετών, με ειδικές κατανομές
φορτίων).
Τιμές ενοικίασης των τυποποιημένων φωτιστικών που μπορούν να σας διατεθούν από την
εταιρεία AΦΟΙ Π.ΜΑΡΚΕΑ ΟΕ
ΣΠΟΤ...........................................................................................................5,00 €
ΠΡΙΖΑ 500W............................................................................................... 6,00 €
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΙΩ∆ΙΟΥ 500W......................................................................25,00 €
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 150W............................................................................25,00 €
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400W............................................................................40,00 €
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI ΝΙΚΕΛ 150W................................................................40,00 €
ΦΘΟΡΙΟΥ ∆ΙΠΛΗ 1,20cm 2x36W........................................................... 20,00 €
ΠΙΝΑΚΑΣ...................................................................................................30,00 €
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 50W................................................................................9,00 €
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ LED................................................................................9,00 €
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ K.W...................................................................................24,00 €
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ..............................................................................................14,00 €
ΣΥΝ∆ΕΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΣΗΣΗ....................................................................16,00 €
ΣΥΝ∆ΕΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΣΗΣΗ & ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ.......................................20,00 €
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 500W 24ωρη...................................................................12,00 €
ΚΟΛΩΝΑ...................................................................................................50,00€
(Τιμές χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
∆ιευκρινίζουμε ότι η χρέωση για την πρόσθετη κατανάλωση ρεύματος (πέραν των 300W ανά 12m2)
θα χρεώνεται 24 ευρώ το KW με βάση υπολογισμού τα φωτιστικά και τις παροχές κάθε περιπτέρου.
Τα τιμολόγια θα εκδοθούν από την εταιρεία AΦΟΙ Π.ΜΑΡΚΕΑ OE
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Περίπτερα με δομή
Η συμβατική υποχρέωση του διοργανωτή για τα περίπτερα με δομή περιορίζεται στην παροχή 3
spots των 100W και μίας πρίζας των 500W για κάθε 12m2 εκθεσιακού χώρου κάθε περιπτέρου. Για
τυχόν πρόσθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ειδικές παροχές και υπηρεσίες θα πρέπει να
απευθύνεστε απευθείας στον ηλεκτρολόγο της έκθεσης στην παρακάτω διεύθυνση: AΦΟΙ Π.ΜΑΡΚΕΑ
ΟΕ Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Κυπρίων Αγωνιστών 10, Αργυρούπολη, Αθήνα, τηλ.: Ν.Μαρκέας
6932213182 & Σ.Κοφτερός 6936169474, e-mail:nikos.markeas@hotmail.com
Οι πρόσθετες υπηρεσίες που τυχόν θα ζητήσετε θα τιμολογηθούν απ' ευθείας στην εταιρεία σας από
τον ηλεκτρολόγο με βάση τον ανωτέρω τιμοκατάλογο.
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