
PAWILONY

AirClad



Nigdy nie ma (...) drugiej okazji, 
żeby zrobić pierwsze wrażenie.
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Andrzej Sapkowski
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Nowoczesna, modułowa konstrukcja wystawiennicza 
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Szerokie spektrum możliwości brandingu i zmiany funkcjonalności pawilonu powodują,  
że AirClad w zależności od potrzeb pełni rolę stanowiska wystawienniczego, 
ekskluzywnej strefy wypoczynku lub miejsca promocji nowego modelu samochodu.

AirClad pozwala na stworzenie atrakcyjnej, klimatyzowanej przestrzeni z szerokim 
wyborem wyposażenia dodatkowego, łączącej najlepsze cechy namiotów 
pneumatycznych i konstrukcji metalowych.

Czym jest AirClad?
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 Punkty ekspozycyjne do promocji marek i produktów. 

AirClad - przykłady zastosowania
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Wydzielanie przestrzeni do rozmów lub nagrań audio wideo w trakcie wydarzeń
plenerowych i wewnątrz większych budynków



Strefy VIP/chill out/barowo-koktajlowe



Stoiska handlowe/promocyjne
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ORGANIZUJESZ KONFERENCJĘ
LUB SZKOLENIE?

Izolowane od warunków zewnętrznych komfortowe sale konferencyjne lub szkoleniowe

ZAPYTAJ O NAJEM 
EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
I SYSTEMÓW AUDIO



WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Z PODZIAŁEM NA MODUŁY

Wysokość 3m / Szerokość 6m / Głębokość w zależności od ilości zastosowanych
         modułów od 2,5m do 12,5m
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> WYMIARY I KUBATURA WNĘTRZA
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* szerokość podłogi na odcinku
łączenia modułów

** pełna szerokość podłogi
wewnątrz modułu

* **



> WYMIARY KONSTRUKCJI, POSZYCIA I DRZWI 
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Dodatkowe koszty

Branding na ramach, szybach i poszyciu

Ramy wolnostojące z nadrukiem na płótnie

Transport ciężarowy

Montaż i demontaż

Indywidualna kolorystyka najazdu/rampy
wejściowej

Liczba
modułów

1

2

3

4

5

Dłuższe terminy wyceniamy indywidualnie

Koszt wynajmu
na okres do 7 dni

20 000 zł

22 000 zł

24 000 zł

26 000 zł

28 000 zł

od 150 zł/m²

od 150 zł/m²

od 4 zł/km

od 3 500 zł

1 000 zł

Podane kwoty są cenami netto

> CENNIK

Wymiary

6m x 2,5m

6m x 5m

6m x 7,5m

6m x 10m

6m x 12,5m

Powierzchnia

15m²

30m²

45m²

60m²

75m²

Cennik ważny od 24-11-2021
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Ceny wynajmu zawierają:

Kompletny pawilon z drzwiami przesuwnymi zamykanymi na klucz i poszyciem

w wybranym kolorze

Wyposażenie wnętrza w nasze meble i akcesoria eventowe (fotele, krzesła,

stoły, sofy, pufy, stoliki, elementy wystroju) 

Podłogę modułową

Wykładzinę EXPO w wybranym kolorze

Listwy oświetleniowe wewnętrzne, podwieszane na belkach konstrukcji

Moduł klimatyzacji lub grzejniki konwektorowe

Rampę najazdową z blachy ryflowanej

Adaptację projektu brandingu zamawiającego

Ceny wynajmu nie zawierają:

 Kosztów transportu ciężarowego

 Montażu i demontażu (stawka zależna od odległości i wybranej ilości modułów)

 Brandingu
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Zestaw audio
Kolumny aktywne na statywach MACKIE SRM 450 V3
(2 sztuki), mikser audio MACKIE MIX12 FX, mikrofon
przewodowy SHURE SM58, mikrofon bezprzewodowy AKG
WMS40, pełne okablowanie

Nagłośnienie zewnętrzne na konstrukcji pawilonu
TAGA Harmony TOS-515 

Projektor i ekran projekcyjny
DLP 3600 ANSI FullHD

Monitor 70"

Neon z logotypem

500 zł

500 zł
 

300 zł 

1 600 zł

od 2 500 zł

> WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Podane kwoty są cenami netto i dotyczą wynajmu do 3 dni



BRANDING NA SZYBACH FRONTOWYCH I TYLNYCH
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EFEKTOWNA
I SKUTECZNA 
ESKSPOZYCJA 

MARKI

BRANDING NA ZEWNĘTRZNYM POSZYCIU



BRANDING WEWNĘTRZNY: RAMY WOLNOSTOJĄCE
Z GRAFIKĄ NA PŁÓTNIE 
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OPCJONALNE NAGŁOŚNIE ZEWNĘTRZNE
MONTOWANE DO KONSTRUKCJI
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BIAŁY

CZARNY SREBRNY Z OKNAMI

NIEZALEŻNIE OD
WYBRANEGO
WARIANTU

KOLORYSTYCZNEGO,
POSZYCIE

WEWNĘTRZNE JEST
ZAWSZE BIAŁE

> POMPOWANE POSZYCIE “AIRCELL”



> STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: 
OŚWIETLENIE, PRZENOŚNY KLIMATYZATOR
Z FUNKCJĄ OGRZEWANIA, PODŁOGA MODUŁOWA,  
WYKŁADZINA EXPO
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Od blisko dziesięciu lat wyposażamy w meble 
i systemy wystawiennicze wydarzenia w całej Polsce.

Jesteśmy jedynym w Polsce operatorem oferującym pawilony AirClad 
na potrzeby branży eventowej. Wynajmujemy, montujemy i obsługujemy
wydarzenia dostarczając nie tylko pawilony ale także ich kompletne 
wyposażenie pozwalające na stworzenie tymczasowej sali wykładowej, 
wygodnego miejsca odpoczynku dla gości specjalnych
czy stoiska ekspozycyjnego.

+1500 
Zadowlonych 

klientów

+2500
Mebli dostępnych

24h – 7 dni
w tygodniu

ZAWSZE NA TAK 
Jesteśmy otwarci 
na Twoje potrzeby

ELASTYCZNA 
OFERTA

w rynkowej cenie

+2000
Atrakcyjnie

zagospodarowanych
scenerii

4.9/5
Średnia ocena 
naszych usług

5
Innowacyjnych 

konstrukcji 
wystawienniczych

Loungetime - kim jesteśmy?
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Branża wydarzeń to ogromna przestrzeń. Funkcjonują w niej ludzie, 
urządzenia i rozwiązania, którym zawdzięczamy te niepowtarzalne wrażenia, 
które później zapadają nam w pamięć. 

Jako Loungetime prowadzimy biznes zaopatrując festiwale, targi czy konferencje 
w meble i inne elementy wyposażenia. Wiara w to, że sprzęty, po które sięga się 
w trakcie imprezy mają pełnić znacznie większą rolę niż zapewnienie zadaszenia 
czy miejsca do siedzenia, powodowała, że szukaliśmy nowych, wyjątkowych 
i niespotykanych sposobów na rozszerzenie naszej oferty. To przekonanie zawiodło nas
do twórców systemu AirClad, którzy ujęli nas pokrewnym podejściem i co istotniejsze
mieli już funkcjonujące rozwiązanie. 

Naszym celem było wprowadzenie do oferty konstrukcji wystawienniczej, 
formy pawilonu, który wyróżniałby się na tle tego co oferuje rynek eventowy w Polsce.
Namioty ekspresowe czy kontenery wyglądały zazwyczaj tak samo. Chcieliśmy aby
nasze rozwiązanie oprócz formy zadaszenia czy punktu ekspozycyjnego było czymś 
co samo w sobie robi świetne wrażenie. AirClad stał się idealnym rozwiązaniem dla nas 
i naszych klientów. Zaangażowaliśmy się w tą współpracę, dostarczając dziesiątki
niezapomnianych realizacji eventowych, które spełniając swoją podstawową funkcję
efektywnie wsparły realizację celów marketingowych naszych klientów.
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 Założyciele marki Loungetime

 Tomek Powroźnik
 

 Wojtek Powroźnik

Wierzymy, że sukces w branży eventowej możliwy jest wyłącznie na drodze
nieustannego rozwijania oferty o nowe, niepowtarzalne rozwiązania i elementy. 
To one sprawiają, że goście naszych wydarzeń właśnie nam poświęcają swoją uwagę i
czas. To dzięki funkcjonalnie i efektownie zaaranżowanej strefie, w której 
przyjmujemy naszych gości, budujemy relacje i dajemy wybrzmieć przekazowi, 
który dla nich przygotowaliśmy.

Strefa VIP na festiwalu, studio TV w trakcie trwania konferencji, tymczasowy punkt
promocji lub sprzedaży to tylko niektóre z możliwych zastosowań pawilonu AirClad. 

Nieważne co planujesz, nie przegap jedynej szansy na zrobienie dobrego, 
pierwszego wrażenia!

 



+48 660 969 736
+48 512 694 142

biuro@loungetime.pl

ODWIEDŹ NAS NA:
www.loungetime.pl/airclad


