MEBLE I AKCESORIA EVENTOWE
2020

Meble Eventowe LOUNGETIME to synteza elegancji, stylu i oryginalności. Bogaty
asortyment wynajmowanych mebli i akcesoriów eventowych, który proponujemy
naszym Klientom pozwala zaaranżować
i przekształcić każde miejsce w dowolny
sposób, zapewniając wyjątkową atmosferę oraz głębokie doznania estetyczne podczas różnego rodzaju wydarzeń.
Działamy na terenie całej Polski oraz za
granicą i obsługujemy zarówno klientów
biznesowych jak i indywidualnych!

Zapraszamy do współpracy:
▪ organizatorów imprez masowych,
▪ agencje eventowe i reklamowe,
▪ organizatorów wydarzeń promocyjnych,
▪ organizatorów wydarzeń biznesowych,
▪ uczestników imprez targowych,
▪ domy mody,
▪ agencje fotograficzne,
▪ agencje modelek,
▪ wedding plannerów,
▪ wszystkie osoby, które potrzebują
na swoją okazję wyposażenia
i wyjątkową aranżację.
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OZNACZENIA:
Aby pomóc Państwu w wyborze odpowiednich mebli
na daną okazję, wprowadziliśmy ikonki wraz z opisami.
Sugerujemy przykładowe zastosowania określonego
typu mebli na konkretną okazję, w której dany rodzaj
mebli się sprawdził. Chętnie pomożemy jeśli będziecie Państwo potrzebowali porady lub wsparcia przy
tworzeniu konkretnej aranżacji.

wymiary

charakterystyka, krótki opis

wykonanie, materiał, parametry techniczne

przykładowe wydarzenia z wykorzystaniem mebli Loungetime
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SPIS TREŚCI
FOMLY
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MEBLE LED
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AKCESORIA: EXPO

Cavo
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23

Szklana witryna
ekspozycyjna
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Regał EXPO
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Frame-X
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Donica
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Kostka EXPO
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Kamelia
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Stolik Coctail
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Frame Woody
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Lustro do wizażu
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Sztuczna trawa
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Pufa 6-STARR
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Kula
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Frame XL
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Lustro
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Figa

38

Fotel SLIDER
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Kostka
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25

Lampa Classic
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Mango
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Sofa SLIDER
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Mównica Swish
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Klon
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Mównica Plexi

Pufa CROSS-X

Coctail Frame

Magnolia
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Bar modułowy
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Pufa SNOOZZ

Coctail Frame Woody

Postument EXPO

OUTDOOR
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Hoker
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Pufa TRIPOD

Frame 2

Postument EXPO XL

Hoker Miura

20

26

AKCESORIA: WIESZAKI
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Frame-X 2

Kwadrat

09

Hoker Frame
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Frame Woody 2
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Kostka
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Hoker Frame II
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Coctail Frame 2
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Ćwiartka
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KRZESŁA
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Coctail Frame Woody 2
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Ławeczka
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Maya
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Tap
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Okrągła
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Składane
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Tripod
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Baggy
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Panton
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Scandi
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Baggy Mix
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Paris
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Pufa QBIC
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Bar/Recepcja

Pufa QBIC LONG
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Półka/Regał/Ice Box

Sofa MOKO
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Pufa KOOSH
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Pufa KOOSH-X

PUFY

FOTELE
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Uszak
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Klasyk
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Vintage I
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Vintage II
SOFY

BAR
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STOLIKI

STOŁY
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Stół/Biurko
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Stół 180cm

28

Stół Paris
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Narożniki modułowe
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Sofy modułowe
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Sofa 2-osobowe
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Sofa 3-osobowe
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AKCESORIA: SZKŁO

37

Wazon Long

37

Wazon Cylinder
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AKCESORIA:
SZTUCZNE ROŚLINY

38

33

Leżak

39

Wieszak Horn
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Zestaw piwny
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Wieszak Chrome
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Parasol ogrodowy
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Stojak na wieszaki
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Regał Eko
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Szatnia
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Stolik Skrzynka
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Hamak
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Stolik Pallet Cube
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AKCESORIA:
OGRZEWANIE I CHŁODZENIE
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Parasol grzewczy

34

Pufa Pallet Cube
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Piramida grzewcza
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Lampion
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Mini-lodówka
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Sofa Paletowa
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Wentylator podłogowy
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Stolik Paletowy
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AKCESORIA: DODATKOWE
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Bar / Lada EKO Naturalna
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Kolorowe poduszki
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Parawany
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SPIRALA
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Regały/Ścianki
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PRZECHOWYWANIE
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Słupki z liną

36

Słupek z tabliczką A4

36

Toaletka

36

Sztaluga

36

Bar / Lada EKO Biała

Szafka na dokumenty
MULTIMEDIA
Zestaw audio
NAMIOTY
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Namiot Gwiazda
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Podłoga drewniana
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PUFA QBIC | PUFA QBIC LONG

N
OW
OŚ
Ć

Meble marki FOMLY to zupełna nowość w naszej ofercie mebli eventowych na wynajem! Materiałem, z którego
wykonane są meble FOMLY jest pianka poliuretanowa, na którą metodą natryskową nanoszone są 3 warstwy:
podkład, elastyczny poliuretan oraz lakier w wybranym kolorze. Wyprodukowane w takiej technologii meble
są wytrzymałe, elastyczne, wodopodporne i UV odporne, dzięki czemu mogą być wykorzystywane podczas
imprez organizowanych zarówno wewnątrz budynków jak i na świeżym powietrzu. Mnogość kształtów
i kolorów sprawia, że uniwersalność ich zastosowania dodatkowo wzrasta - nadają się zarówno na wiosennoletnie pikniki w luźnej atmosferze jak i bardziej formalne i eleganckie imprezy firmowe czy konferencje.
N
OW
OŚ
Ć

FOMLY

FOMLY PUFA QBIC

FOMLY PUFA QBIC LONG

różne kolory

różne kolory

45cm×45cm×45cm

135cm×45cm×45cm
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SOFA MOKO | NAROŻNIK MOKO | PUFA KOOSH | PUFA KOOSH-X

N
OW
OŚ
Ć

FOMLY

FOMLY SOFA MOKO

FOMLY PUFA KOOSH

różne kolory

różne kolory
45cm×45cm×45cm

N
OW
OŚ
Ć

112cm×112cm×65cm (siedzisko na wys. 45cm)

FOMLY PUFA KOOSH-X
różne kolory
135cm×45cm×45cm
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PUFA 5-STARR | PUFA 6-STARR | FOTEL SLIDER | SOFA SLIDER

FOMLY PUFA 5-STARR

FOMLY FOTEL SLIDER

różne kolory

różne kolory
80cm×80cm×80cm

N
OW
OŚ
Ć

60cm×60cm×45cm

N
OW
OŚ
Ć

FOMLY

FOMLY PUFA 6-STARR

FOMLY SOFA SLIDER

różne kolory

różne kolory

75cm×60cm×45cm

180cm×80cm×80cm
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PUFA CROSS-X | PUFA SNOOZZ | PUFA TRIPOD

N
OW
OŚ
Ć

FOMLY

FOMLY PUFA CROSS-X

FOMLY PUFA SNOOZZ

różne kolory

różne kolory
80cm×80cm×45cm

N
OW
OŚ
Ć

80cm×80cm×45cm

FOMLY PUFA TRIPOD
różne kolory
80cm×60cm×45cm
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PUFY

Kwadrat | Kostka
PUFY Kwadrat oraz Kostka to niskie siedziska, które pozwolą
zaaranżować ciekawe miejsce na spotkania zarówno na małych jak i większych imprezach. Ich prosta forma i kolorystyka wpasuje się w każde, możliwe miejsce. Ponad to, pufy są
lekkie i łatwe w ustawianiu, co daje wiele możliwości aranżacyjnych. PUFA Kostka jest przeznaczona dla 1-osoby, natomiast PUFA Kwadrat może pomieścić do 4-osób w zależności od jej ostatecznego przeznaczenia i przyjętej aranżacji.

wygodna
możliwość wielu aranżacji
obicie z lekko błyszczącej ekoskóry
przeszycia w kolorze tapicerki
meble na ślizgach o wysokości 5mm
imprezy firmowe
strefy VIP
wesela
imprezy targowe

PUFA Kwadrat

PUFA Kostka

biała/czarna

biała/czarna

80cm×80cm×45cm

45cm×45cm×45cm
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PUFY

Ćwiartka | Ławeczka | Okrągła

PUFA Ćwiartka, Okrągła i Ławeczka to meble, które idealnie
nadają się na spotkania w grupach. Zaletą mebli jest możliwość zestawiania ze sobą. Meble można połączyć ze SPIRALĄ,
tworząc ciekawą formę użytkową.

wygodna
możliwość wielu aranżacji
obicie z lekko błyszczącej ekoskóry
przeszycia w kolorze tapicerki
meble na ślizgach o wysokości 5mm
przyjęcia
imprezy targowe
akcje tematyczne

PUFA Ćwiartka

PUFA Ławeczka

PUFA Okrągła

biała/czarna

biała/czarna

biała/czarna

135cm×45cm×45cm

130cm×45cm×45cm

ø45cm×45cm
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PUFY

Baggy | Baggy Mix
PUFY Baggy to niezwykle wygodne i ciekawe wizualnie
siedziska. Wprowadzają dodatkowy akcent kolorystyczny
na różnego rodzaju imprezach. Sprawdzą się zarówno jako
dekoracja jak i pozwolą na stworzenie stref chilloutowych
na mniej lub bardziej oficjalnych eventach. Szeroka gama
kolorów daje wiele możliwości aranżacji. PUFA Baggy daje
się dowolnie formować. Dopasowuje się do pozycji osoby
siedzącej, przez co jest bardzo wygodna.

PUFA Baggy Mix

120cm×40cm
wygodna
funkcja leżenia/siedzenia
obicie z ekoskóry
wypełniona granulatem meblarskim
idealna do tworzenia stref relaksu
luźne imprezy firmowe
spotkania integracyjne
imprezy dla dzieci

PUFA Baggy

PUFA Baggy

PUFA Baggy

blue

green

red
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FOTELE

Uszak | Klasyk
FOTEL Uszak

FOTEL Uszak

czerwony

czarny
kolorystyka wpisująca się
w klimat Świąt

obicie z tkaniny w kolorze
czarnym

doskonały na świąteczne imprezy,
idealny dla św. Mikołaja

szerokość: 65-71cm
wysokość: 104cm
wysokość siedziska: 43cm

szerokość: 65-71cm
wysokość: 104cm
wysokość siedziska: 43cm

klasyczny
ciekawy design
stabilny

klasyczny
ciekawy design
stabilny

nogi w kolorze białym
(możliwe inne kolory)
doskonały na debaty,
imprezy promocyjne,
spotkania biznesowe, targi etc.

nogi w kolorze białym
(możliwe inne kolory)
doskonały na debaty,
imprezy promocyjne,
spotkania biznesowe, targi etc.

a MODUŁOWA
m / 78 cm / 78 cm

FOTEL Klasyk
biały/czarny
83cm×78cm×78cm
wygodne
eleganckie
lekko błyszcząca ekoskóra
dostępne czarne oraz białe nóżki o wysokości 5cm
spotkania biznesowe
przyjęcia firmowe
dla strefy VIP
bankiety
szkolenia

FOTEL
83 cm / 78 cm / 78 cm
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FOTELE

VINTAGE I | VINTAGE II

wysokość całkowita (z oparciem): 85cm
wysokość oparcia: 46cm
wysokość siedziska: 45cm
głębokość siedziska: 49cm

wysokość całkowita (z oparciem): 74cm
wysokość oparcia: 38cm
wysokość siedziska: 48cm
głębokość siedziska: 64cm

fotel w stylu skandynawskim

fotel w stylu vintage

drewniane nogi
siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną

drewniany stelaż
siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną

FOTEL Vintage I Yellow

FOTEL Vintage I Green

FOTEL Vintage II Blue

FOTEL Vintage II Grey

żółty

zieleń morska

niebieski

szary
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SOFY

Sofy modułowe | Narożniki modułowe
Sofy i Narożniki MODUŁOWE pozwolą stworzyć eleganckie
miejsce do rozmów dla małej i większej grupy gości. Prosta forma mebli, klasyczna kolorystyka oraz możliwość
wielu kombinacji - to atuty tego typu mebli. Sprawdzają się
na wielu różnych imprezach; począwszy od małych spotkań biznesowych, targowych, na dużych konferencjach
i bankietach kończąc.

wygodne
eleganckie
możliwość łączenia
lekko błyszcząca ekoskóra
dostępne czarne oraz białe
nóżki o wysokości 5cm
spotkania biznesowe
przyjęcia firmowe
dla strefy VIP
Sofa MODUŁOWA
bankiety
szkolenia

100 cm / 78 cm / 78 cm

Narożnik MODUŁOWY
biały/czarny
87cm×78cm×78cm

Narożnik MODUŁOWY
87 cm / 78 cm / 78 cm
Sofa MODUŁOWA
biała/czarna
100cm×78cm×78cm

Sofa MODUŁOWA
100 cm / 1478 cm / 78 cm
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SOFY

2 i 3-osobowe

SOFY to zarówno proste, eleganckie i wygodne meble do siedzenia w wersji 2 i 3-osobowej. Komfort, wygodę oraz możliwość oparcia się podczas dłuższych prezentacji na pewno
doceni wielu uczestników różnego rodzaju wydarzeń, w tym
wydarzeń o dużej liczbie miejsc siedzących do zagospodarowania (imprezy masowe).

prosty design
klasyka i elegancja
lekko błyszcząca ekoskóra
dostępne czarne oraz białe
nóżki o wysokości 5cm
spotkania biznesowe
przyjęcia firmowe
strefy VIP
bankiety
szkolenia
prezentacje
kąciki rozmów

SOFA 2-osobowa

SOFA 3-osobowa

biała/czarna

biała/czarna

150cm×78cm×78cm

200cm×78cm×78cm
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MEBLE LED

Bar/Recepcja
MEBLE LED stanowią idealny dodatek dekoracyjny, spełniający również swoje użyteczne funkcje. Poprzez opcję
świecenia różnokolorowym światłem można uzyskać wyjątkowy klimat podczas organizowanych wydarzeń. Posiadają
wbudowany akumulator, który pozwala na bezprzewodowe
korzystanie do 8h i tym samym umożliwia ustawienie ich
w dowolnym miejscu aranżacji.

element dekoracyjny
bar / recepcja
bezprzewodowy moduł
wiele możliwości aranżacyjnych
możliwość brandingu
moduł posiada 2 półki wewnątrz
16 kolorów podświetlenia
różne programy świecenia
w zestawie pilot i ładowarka
wodoszczelny
imprezy filmowe
bankiety

BAR/RECEPCJA LED

BAR/RECEPCJA LED

moduł prosty (A)

POŁĄCZONE MODUŁY
(widok od wewnątrz Baru/Recepcji)

90cm×80cm×110cm
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moduł narożny (A)
80cm×80cm×110cm
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MEBLE LED

Bar/Recepcja | Półka | Regał | Ice Box | Hoker

Szeroki asortyment MEBLI LED daje możliwość stworzenia
wielu układów i opcji świecenia. Meble pozwolą na wyjątkowe, świetlne aranżacje, które w powodzeniem sprawdzą
się na każdej wieczorowej imprezie.

BAR/RECEPCJA LED

BAR/RECEPCJA LED

moduł prosty (B)

moduł narożny (B)

110cm×46cm×106cm

160cm×46cm×106cm

element dekoracyjny
element ekspozycyjny
mebel użytkowy
bezprzewodowy moduł
wiele możliwości aranżacyjnych
możliwość brandingu
16 kolorów podświetlenia
różne programy świecenia
w zestawie pilot i ładowarka
wodoszczelny
imprezy filmowe
bankiety
strefy VIP

PÓŁKA/REGAŁ/ICE BOX LED REGAŁ LED
40cm×40cm×40cm

160cm×40cm×40cm

HOKER LED
91cm×50cm
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MEBLE LED

Stolik Coctail | Kula | Kostka
MEBLE LED pozwolą na wyjątkowe, świetlne aranżacje, które
sprawdzą się na każdej imprezie czy koncercie.

element dekoracyjny
element ekspozycyjny
mebel użytkowy
bezprzewodowy moduł
wiele możliwości aranżacyjnych
możliwość brandingu
16 kolorów podświetlenia
różne programy świecenia
w zestawie pilot i ładowarka
wodoszczelny

DONICA LED
37cm×37cm×77cm

imprezy filmowe
bankiety
strefy VIP
koncerty

STOLIK COCTAIL LED

KULA LED

ø60cm×110cm

ø40cm
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KOSTKA LED
40cm×40cm×40cm
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MEBLE LED

MÓWNICA LED SWISH

wysokość: 120 cm
szerokość: 62 cm
głębokość: 62 cm
16 kolorów podświetlenia
różne programy świecenia

możliwość pracy bez podświetlenia
wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym
bezprzewodowa

w zestawie pilot do sterowania oraz ładowarka
waga: 16 kg

STOLIK COCTAIL LED
ø60cm×110cm
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BAR

Bar modułowy | Hoker | Hoker Miura | Hoker Frame | Hoker Frame II

Bar i Hokery to elementy, których nie może zabraknąć na imprezie koktajlowej, bądź przyjęciu firmowym. Pozwolą na organizację wyjątkowej strefy barowej,
gdzie każdy z gości z przyjemnością będzie mógł usiąść przy swoim ulubionym drinku.

BAR MODUŁOWY

HOKER MIURA

100cm×50cm×120cm

82cm×38cm×30cm

możliwość łączenia
dowolna konfiguracja
zdjęcie - 2 zestawione
moduły boczne

wygodne
elegancka forma

front/bok: ekoskóra
pikowany
blat czarny - wysoki połysk
bar lub elegancka recepcja

tworzywo sztuczne
biały
krzesło barowe
lub recepcyjne

HOKER
biały/czarny
100cm×60-80cm×40cm
wygodne
elegancka forma
regulowana wysokość
tworzywo sztuczne
biały/czarny
wysoki połysk
chromowana noga
chromowany podnóżek

HOKER FRAME

HOKER FRAME II

78cm×35cm×35cm

82cm×35cm×35cm

wygodne
prosta forma

wygodne
prosta forma

konstrukcja stalowa
biały

konstrukcja stalowa,
stelaż lakierowany
na biało, siedzisko
z płyty meblowej
w kolorze drewna

hoker/krzesło
barowe

hoker/krzesło
barowe

krzesło barowe
lub recepcyjne
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KRZESŁA

Maya | Składane
Nasze KRZESŁA charakteryzuje nowoczesny design, klasyczne
kolory oraz wygoda, które doskonale sprawdzą się na spotkaniach biznesowych, szkoleniach, eventach, pokazach mody,
prezentacjach, targach i przy wielu innych okazjach.

idealne na targi
spotkania biznesowe
konferencje

KRZESŁO Maya to elegancka, prosta, komfortowa forma,
która dzięki swojej uniwersalności będzie pasować do wielu
różnych wydarzeń jak np. konferencje, wesela, bankiety czy
imprezy masowe (duża liczba miejsc siedzących).
KRZESŁA Składane to wygodna opcja jeśli chcemy zapewnić
miejsce dużej grupie osób przy ograniczonym budżecie.

KRZESŁO Maya

KRZESŁO Maya Orange

50cm×80cm×45cm

50cm×80cm×45cm

białe tworzywo sztuczne

pomarańczowe tworzywo sztuczne

KRZESŁO Składane
45cm×80cm×45cm
konstrukcja stalowa, malowana proszkowo
siedzisko i oparcie - tworzywo sztuczne
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KRZESŁA

Panton | Paris

KRZESŁA Paris, ze względu na ich uniwersalny design, idealnie wpasują się w praktycznie każdą aranżację targową. Dodatkowym atutem KRZESEŁ Paris jest to, że doskonale pasują do STOŁÓW Paris z naszej oferty dzięki
czemu każdy może utworzyć spójny wizualnie układ mebli.
KRZESŁA Panton są zainspirowane jednym z najbardziej dopracowanych projektów w historii wzornictwa. Idelanie
sprawdzą się na większych imprezach jak i małych spotkaniach, gdzie ważna jest nietuzinkowa, ciekawa aranżacja
miejsca.

KRZESŁO Panton

KRZESŁO Paris

białe/czarne

biały

45cm×85cm×48cm

idealne na targi
spotkania biznesowe
konferencje

40cm×46cm×83cm×wys. sied. 43cm

trwały materiał
klasyczne kolory

ciekawy, nietuzinkowy design
idealnie pasuje w komplecie
ze stołami Paris z naszej oferty
nogi drewniane,
stelaż ze stali malowanej proszkowo
siedzisko z tworzywa sztucznego
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STOLIKI

Cavo | Round

STOLIK Cavo Black

STOLIK Cavo Pink

STOLIK Cavo Navy

STOLIK Round

STOLIK Round

czarny

różowy-pastelowy

granatowy/navy

biały

czarny

ø47cm×50cm

ø60cm×80-100cm

okrągły stolik kawowy
idealny do mebli w stylu skandynawskim/loftowym

chromowane nogi i podstawa
lekkie i stabilne
blat wykonany z wytrzymałej płyty MDF

zarówno stelaż jak i blat wykonany z metalu malowanego proszkowo

strefy kawowo-koktajlowe
eventy
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STOLIKI

Frame | Frame-X | Frame Chrome | Frame Woody

STOLIKI Frame uniwersalne stoliki na spotkania przy kawie,
organizację stref chilloutowych, targi, imprezy firmowe, wyposażenie scen podczas konferencji etc.

STOLIK Frame
stelaż lakierowany na biało
blat biały z płyty meblowej

STOLIK Frame-X

50cm×50cm×50cm

STOLIK Frame Chrome

stelaż lakierowany na biało
blat biały z płyty meblowej

stelaż chromowany
(lekko błyszczący)
blat w kolorze antracytowym

STOLIK Frame Woody
stelaż lakierowany na czarno
blat w kolorze drewna
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STOLIKI

Frame XL | Frame-X XL | Coctail Frame | Coctail Frame Woody
STOLIK Coctail Frame
110cm×50cm×50cm

100cm×50cm×40cm

stelaż lakierowany na biało
blat biały z płyty meblowej

stelaż lakierowany na biało
blat biały z płyty meblowej

STOLIK Coctail Frame Woody
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STOLIK Frame XL

STOLIK Frame-X XL

110cm×50cm×50cm

100cm×50cm×40cm

stelaż malowany proszkowo,
kolor czarny
blat w kolorze drewna

stelaż lakierowany na biało
blat biały z płyty meblowej
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STOLIKI

Frame 2 | Frame-X 2 | Frame Woody 2 | Coctail Frame 2 | Coctail Frame Woody 2
STOLIK Coctail Frame 2

STOLIK Frame 2

110cm×50cm×50cm

54cm×50cm×50cm

stelaż lakierowany na biało
blat z płyty meblowej w kolorze drewna

stelaż lakierowany na biało
blat z płyty meblowej 36mm

STOLIK Frame-X 2
54cm×50cm×50cm
stelaż lakierowany na biało
blat z płyty meblowej 36mm

STOLIK Coctail Frame Woody 2

STOLIK Frame Woody 2

110cm×50cm×50cm

54cm×50cm×50cm

stelaż lakierowany na czarno
blat z płyty meblowej w kolorze drewna

stelaż lakierowany na czarno
blat z płyty meblowej 36mm
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STOLIKI

Tap | Tripod | Scandi

STOLIK Tap
ø50×45cm

STOLIK Scandi
biały
ø60×50cm

okrągły stolik kawowy
idealny do mebli w stylu skandynawskim

okrągły stolik kawowy
idealny do puf, sof, foteli

blat z płyty MDF
okleina w kolorze naturalnego drewna

blat z płyty MDF
nogi z okleiną w kolorze naturalnego drewna

stelaż stalowy w kolorze czarnym

STOLIK Tripod
ø60×40cm

STOLIK Scandi
czarny
ø60×50cm

okrągły stolik kawowy
idealny do mebli w stylu skandynawskim

okrągły stolik kawowy
idealny do puf, sof, foteli

blat z płyty MDF
okleina w kolorze naturalnego drewna

blat z płyty MDF
nogi z okleiną w kolorze naturalnego drewna

stelaż stalowy w kolorze czarnym
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STOŁY

Stół/Biurko | Stół 180 | Stół Paris

STÓŁ/BIURKO

STÓŁ

STÓŁ Paris

80cm×80cm×75cm

180cm×80cm×75cm

ø80cm×75cm

klasyczny
prosty design

klasyczny
prosty design

blat biały
nogi czarne matowe
nogi okrągłe
stabilny

blat biały
nogi czarne matowe
nogi okrągłe
stabilny

doskonale pasuje
do krzeseł Paris
bądź MAYA

stół kateringowy
konferencyjny
bankietowy
egzaminacyjny

stół kateringowy
konferencyjny
bankietowy
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nogi z drewna bukowego
stół targowy
konferencjny
kateringowy
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AKCESORIA: EXPO

Szklana witryna ekspozycyjna | Regał EXPO

Spotkania prezentacyjne i imprezy targowe są stałym elementem działań marketingowych dla firm, chcących stale rozwijać swój potencjał. Aby firma stworzyła pozytywne wrażenie i została trwale zapamiętana
przez klientów, niezbędne jest zadbanie o aranżację miejsca, który ją reprezntuje. Nasze akcesoria ekspozycyjne pomogą Państwu osiągnąć ten cel!

SZKLANA WITRYNA EKSPOZYCYJNA
163cm×46cm×37cm
prosty design
idealna do prezentacji produktów
otwierane drzwi
szklane boki i półki
możliwość podświetlenia LED
maks. obciążenie półki 5-6 kg
idealna na imprezy targowe!

REGAŁ EXPO
biały/czarny
35-50cm×35-50cm×20cm
nowoczesny design
pasuje na różne okazje
służy jako półka ekspozycyjna/targowa lub stolik
półki z tworzywa sztucznego lakierowane
na wysoki połysk
imprezy targowe
pokazy technologii
imprezy promocyjne

29

www.loungetime.pl

AKCESORIA: EXPO

Donica + Bukszpan | Kostka EXPO | Lustro do wizażu

Jako uzupełnienie szerokiego asortymentu akcesoriów ekspozycyjnych proponujemy wynajem Kostek lub
Donic, które ze względu na prostą formę i uniwersalne kolory, w ciekawy sposób uzupełnią każdą aranżację
w stylu targowym/prezentacyjnym.

DONICA + BUKSZPAN

KOSTKA EXPO

średnica bukszpanu 40cm
ø40cm-60cm

możliwość zastosowania
również z donicami LED
możliwość wynajmu osobno
kuli bukszpanowej i donicy
sztuczna kula bukszpanowa
wystrój stoisk targowych,
namiotów wystawienniczych
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biała/czarna
40cm×40cm×40cm
uniwersalny design idealnie
do prezentacji produktu
stolik lub półka
ekspozycyjna
bardzo trwałe materiały
PCV wysoki połysk

LUSTRO DO WIZAŻU
w pełni mobilne lustro do
wizażu
oświetlenie: standardowe
żarówki

posiada kabel zasilający
zamknięte w specjalnie
zaprojektowanej skrzyni (case)
do profesjonalnych
zastosowań związanych
z charakteryzacją i wizażem

idealna na imprezy targowe
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AKCESORIA: EXPO

Lustro | Lampa Classic | Mównica Plexi

Nowoczesny design proponowanych w tej kategorii przedmiotówdopełni wizualnie każdą aranżację.Lampy
dadzą przyjemne, rozproszone światło. Mównica z transparentnej plexi na pewno przyda się na konferencji
prasowej, prezentacji lub podczas przemówienia. Co więcej ze względu na przezroczysty materiał, z którego
jest wykonana, istnieje możliwość zastosowania wizualnie atrakcyjnego brandingu.

LUSTRO
167cm×40cm
element dekoracyjny
lustro stojące z podpórką
rama lustra oraz podpórka
ze stali galwanizowanej
pokazy mody
imprezy w galeriach
imprezy tematyczne dla kobiet

MÓWNICA Plexi

LAMPA Classic

115cm×50cm

150cm

możliwość obrandowania

klasyczny design

przezroczysta plexi
prezentacje
konferencje
przemówienia

stożkowy klosz w kolorze białym
metalowa noga i podstawa
w kolorze czarnym
bankiety
pokazy
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AKCESORIA: EXPO

Postument EXPO | Postument EXPO XL

POSTUMENT EXPO

POSTUMENT EXPO XL

100cm×40cm×40cm

100cm×120cm×40cm

ekspozycja materiałów reklamowych,
produktów

ekspozycja materiałów reklamowych,
produktów
możliwość brandingu na każdej ścianie

płyta meblowa w kolorze białym

płyta meblowa w kolorze białym

eventy
targi

eventy
targi
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AKCESORIA: WIESZAKI

Wieszak / Chrome | Stojak na wieszaki | Szatnia

WIESZAKI Horn i Chrome pomogą stworzyć małą strefę szatniową/garderobę i dodatkowo stanowić będą ciekawy element dekoracyjny.
Modułowa SZATNIA daje natomiast możliwość zapewnienia miejsc na ubrania nawet dla kilkuset osób. Dzięki
bloczkom z numerkami organizator nie musi martwić się o porządek w szatni.

WIESZAK Horn
biały/czarny

WIESZAK Chrome

STOJAK NA WIESZAKI

170cm

100cm×46cm

nowoczesny design

praktyczny

ze stali nierdzewnej
matowe wykończenie
pokryte niklem

czarny stojak na wieszaki
maks. do 10 wieszaków
możliwość wynajmu
drewnianych wieszaków
na ubrania

160cm
nowoczesny design
drewniany
matowy
materiał: płyta MDF
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szatnia
garderoba

SZATNIA Modułowa
mobilny stojak na
kółkach z 60 wieszakami
(haczykami)
kolor czarny
kółka posiadają hamulce
bloczki z numerkami
w kolorze
pomarańczowym

www.loungetime.pl

AKCESORIA: OGRZEWANIE I CHŁODZENIE
PARASOL GRZEWCZY

PIRAMIDA GRZEWCZA

wysokość ok. 215cm

wysokość ok. 225cm

8500W
zużycie gazu ok. 0,59kg/h
butla gazowa 8 lub 11kg
obudowa ze stali nierdzewnej
tuba szklana
odprowadzanie spalin ponad daszek
ciepło odczuwalne na całej długości tuby

10500W
zużycie gazu ok. 0,6kg/h
butla gazowa 11kg
obudowa ze stali nierdzewnej
tuba szklana
odprowadzanie spalin ponad daszek
ciepło odczuwalne na całej długości tuby

imprezy plenerowe

imprezy plenerowe

MINI-LODÓWKA

WENTYLATOR PODŁOGOWY
ø35cm
dł. przewodu 180cm

51cm×43cm×48cm

materiał: aluminium
kolor: chrom
3 poziomy prędkości
regulacja kąta nachylenia

klasyczny
prosty design
szklana półka główna
mini zamrażalnik

eventy
targi

imprezy targowe
wyposażenie
backstage’ów
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AKCESORIA: DODATKOWE

Kolorowe poduszki | Parawany | Regały/Ścianki

PARAWANY, REGAŁY/ŚCIANKI przydadzą się w sytuacji gdy chcemy odseparować np. strefę kateringową od
strefy dla gości. Poza funkcją praktyczną, sprawdzą się także jako element dekoracyjny. Różno-kolorowe poduszki pozwolą na wizualne ożywienie przestrzeni eventowej. Bogata kolorystyka sprawia, że możliwe jest
zastosowanie PODUSZEK jako dodatek np. w firmowych barwach.

KOLOROWE PODUSZKI
45cm×45cm
element dekoracyjny
materiał przyjemny w dotyku
intensywne kolory
miękkie
syntetyczne wypełnienie
imprezy rodzinne
imprezy dla dzieci
imprezy outdoorowe

PARAWAN Gładki
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REGAŁ/ŚCIANKA

wysokość: 180cm
długość skrzydła: 43cm

134,5cm×138,5cm×33cm
półka 32,5cm×32,5cm

czarno-biały prosty design

praktyczny
elegancki

4 skrzydła
drewno

biała, laminowana płyta MDF

organizacja zaplecza
odgradzanie i separowanie
przestrzeni zamkniętej

regał barowy
regał ekspozycyjny
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AKCESORIA: DODATKOWE

Słupki z liną / tabliczką | Toaletka | Sztaluga

SŁUPKI Z LINĄ

SŁUPEK Z TABLICZKĄ

wysokość: 94cm
średnica podstawy: 32cm

format ramki: A4

elegancki

elegancki

słupek chromowany
lina pleciona o dł. 200cm/
grubość ok. 3cm.

słupek chromowany
ramka z tworzywa sztucznego
słupek odgradzający z ramką
plakatową/informacyjną

słupek odgradzający
do strefy VIP

TOALETKA

SZTALUGA

120cm×78cm×41cm

170cm

prostota i elegancja

klasyka do prezentacji

szklany blat (demontowalny)
szuflada z wyściółką filcową
lekko błyszcząca płyta MDF

drewno
regulowana wysokość
funkcja ekspozycyjna
prezentacyjna
dekoracyjna

wyposażenie stanowisk
do make-upu
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AKCESORIA: SZKŁO Wazon Long | Wazon Cylinder
Na większości imprez potrzebne są szklane elementy: Świeczniki, Wazony na kwiaty bądź sztuczne dekoracje. W swojej ofercie posiadamy szereg szklanych
elementów, które z reguły wynajmujemy jako dodatek do większych zamówień, często gratis.

WAZON Long

WAZON Cylinder

ø27cm×65cm

ø20cm×50cm
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AKCESORIA: SZTUCZNE ROŚLINY
Aby “ożywić” nieco wystrój, poza meblami warto dodać trochę naturalnie wyglądającej zieleni. Drzewka różnych gatunków doskonale spełnią fukncję dekoracyjną i uprzyjemnią atmosferę.

KAMELIA
wysokość: 160cm
rozpiętość: ok. 70cm

MANGO
wysokość: 160cm
rozpiętość: ok. 70cm

SZTUCZNA TRAWA

FIGA

wysokość: ok. 90cm

wysokość: 160cm
rozpiętość: ok. 70cm

KLON

MAGNOLIA

wysokość: 160cm
rozpiętość: ok. 70cm

wysokość: 160cm
rozpiętość: ok. 70cm
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OUTDOOR

Leżak | Zestaw piwny | Parasol ogrodowy

Imprezy OUTDOOR’OWE to doskonała okazja do relaksu w porze wiosenno-letniej. W mniej oficjalnej atmosferze napewno sprawdzą się Parasole i różnokolorowe
Leżaki z naszej oferty!

LEŻAK

PARASOL Ogrodowy

ZESTAW PIWNY

25 cm od ziemi, dł. tkaniny: 112 cm
złożony: 112×58 cm

ø300cm×240cm

stół: 78cm×50cm×220cm
ławka: 48cm×25cm×220cm

lekki i stabilny

klasyczny
prosty design

klasyczny
prosty design

stalowa konstrukcja
stabilny
bawełniane poszycie
kolor ecru

blat: jasny brąz (drewno),
stelaż: zielony (stal malowana proszkowo)

drewniana konstrukcja
3 pozycje leżenia
wytrzymałe poszycie
różne kolory do wyboru
(czerwony, zielony, żółty, czarny, etc.)
idealny na imprezy plenerowe
imprezy dla dzieci

idealny na imprezy plenerowe
imprezy integracyjne

idealny na imprezy plenerowe
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OUTDOOR

Regał Eko | Stolik Skrzynka | Hamak

STOLIK Skrzynka
40cm×50cm×30cm
skrzynki mogą służyć również jako donice na kwiatki czy regały
możliwość zestawienia różnych konfiguracji skrzynek,
aby stworzyć większy stolik
stolik z drewnianej skrzynki pomalowanej na biało
idealne na wynajem na imprezy plenerowe/pikniki

REGAŁ Eko

HAMAK

40cm×50cm×30cm (jedna skrzynka)
wymiar regału w zależności od konfiguracji

stół: 78cm×50cm×220cm
ławka: 48cm×25cm×220cm

możliwość zestawienia różnych
konfiguracji

hamak dwuosobowy
wytrzymałość: do 180kg

regały z drewnianych skrzynek
pomalowanych na biało

stelaż hamaka z drewnianych kantówek o profilu
66x66mm
4 stabilne nogi
stalowe elementy mocujące

idealne na wynajem na imprezy
plenerowe/pikniki

idealny na imprezy plenerowe
imprezy integracyjne
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OUTDOOR

Stolik Pallet Cube | Pufa Pallet Cube

Doskonałym uzupełnieniem naszej oferty letniej (lecz nie tylko) są ekologiczne meble z drewnianych skrzynek:
STOLIKI i PUFY z serii PALLET CUBE. Pufa z miękkim siedziskiem wykonanym z tkaniny oraz stolik z opcją dołączenia blatu z przezroczystego plexi stanowią nieodłączny element imprez plenerowych. Meble są pomalowane
na biało, dzięki czemu są wyjątkowo uniwersalne i pasują zarówno na ekskluzywne eventy biznesowe jak i mniej
formalne pikniki w okresie letnim.

PUFA PALLET CUBE

ciekawy surowy wygląd
idealne na imprezy outdoorowe

STOLIK PALLET CUBE

40cm×40cm×45cm

50cm×50cm×45cm

pufa z drewnianej skrzynki
białe, lekko lakierowane
poduszka w kolorze grafitowym

stolik z drewnianej skrzynki
biała, lekko lakierowana
możliwość dodania blatu z plexi

LAMPION
wysokość 25cm
lampion drewniany w kolorze białym

uchwyt do przenoszenia
szklany wkład z miejscem na podgrzewacz
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OUTDOOR

Sofa Paletowa | Stolik Paletowy

STOLIK PALETOWY
30cm×80cm×120cm
stolik paletowy malowany na biało (2 palety)
przezroczysty blat z plexi,

SOFA PALETOWA
wysokość siedziska: 40cm, wysokość oparcia: 80cm,
głębokość: 95cm, długość: 120cm
sofa paletowa malowana na biało
poduszka na siedzisko z gąbki o grubości 10 cm
pikowana poduszka na oparciu
tapicerka materiałowa w kolorze grafitowym
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OUTDOOR

Bar / Lada EKO Naturalna | Bar / Lada EKO Biała

wymiary 1-modułu: 72cm×71cm×110cm
lada 3-modułowa na zdjęciu głównym: 220cm×71cm×110cm
lada z drewnianych skrzyń transportowych
blat z zbity z drewnianych desek
każdy moduł posiada półkę od wewnątrz
oszlifowana i zabezpieczona
możliwość wynajmu lad składających się z 1, 2 lub 3 i więcej modułów
możliwość brandingu na froncie/bokach w postaci planszy z pcv.

BAR / LADA EKO NATURAL

BAR / LADA EKO BIAŁA

kolor naturalnego drewna

kolor biały
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SPIRALA
SPIRALA to designerski mebel, który dzięki swojej innowacyjnej formie tworzy oryginalny charakter imprezy. Atutem
SPIRALI jest możliwość łączenia z pufami, sofami oraz fotelami
z naszej oferty. Dzięki wielu możliwościom rozbudowania
aranżacji możemy ciekawie zaplanować swoją przestrzeń
eventową. Dwa najbardziej uniwersalne kolory do wyboru
doskonale tworzą spójną całość z naszym pozostałym asortymentem! SPIRALE stanowią ciekawe rozwiązanie dla osób
lubiących zaskakiwać swoich gości podczas organizowanych
eventów.

wys. łuku: 200cm
siedzisko: 45cm×45cm×45cm
nowatorski design
możliwość łączenia
tworzenie ciekawych aranżacji
lekko błyszcząca ekoskóra
biała/czarna
stabilna konstrukcja
waga pełnego łuku: ok. 200kg
imprezy okolicznościowe
loże VIP
targi
imprezy firmowe
spotkania integracyjne etc.
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PRZECHOWYWANIE

Szafka na dokumenty

Do dyspozycji naszych klientów mamy również zamykane SZAFKI NA DOKUMENTY - mebel niezbędny m.in. na targach, konferencjach, gdzie na małej przestrzeni
oprócz elementów typowo wystawienniczych (eksponaty/ulotki/katalogi i broszury informacyjne), musimy również schować prywatne rzeczy, aby uniknąć nieporządku na stoisku. Dzięki zamykaniu na kluczyk nie musimy się martwić o bezpieczeństwo zaplecza stoiska.

SZAFKA NA DOKUMENTY
90cm×92,5cm×40cm
Stabilna budowa
zamek
zmieści ok. 25 segregatorów
malowana proszkowo
kolor niebiesko-szary
1 regulowana półka
(regulacja możliwa co 25 mm)
zaplecze stoiska
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MULTIMEDIA

Zestaw audio

Oprócz mebli i akcesoriów wystroju wnętrz dysponujemy również małym, ale wyjątkowo wydajnym ZESTAWEM AUDIO, pozwalającym na zapewnienie nagłośnienia małej imprezy, pokazu promocyjnego, firmowej imprezy, debaty i wielu innych wydarzeń, gdzie nie jest potrzebne profesjonalne nagłośnienie estradowe.

ZESTAW AUDIO
Kolumny aktywne MACKIE SRM 450 V3 (2 szt.)
Regulowane statywy kolumnowe (2 szt.)
Mikser audio MACKIE MIX12 FX (1 szt.)
Mikrofon bezprzewodowy AKG WMS40 Mini (2 szt.)
Mikrofon przewodowy SHURE SM58 (1 szt.)
Okablowanie
małe imprezy promocyjne, debaty, imprezy firmowe,
gale, imprezy plenerowe
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NAMIOTY

Namiot Gwiazda | Podłoga drewniana

NAMIOT GWIAZDA

PODŁOGA DREWNIANA

ok. ø12,2m × ok. 5,6m

100cm×100cm×3cm

kolor poszycia: biały,
materiał: wodoodporny poliester 240 g/m2,
montaż na miękkim podłożu za pomocą kotw.

wysoki poziom estetyki podczas eventów,
prosty i szybki montaż
podłoga panelowa, drewniana

imprezy plenerowe: pokazy, punkty informacyjne,
strefy VIP, wystawy plenerowe, eventy promocyjne.

możliwość wykorzystania jako podłoga do namiotów
pneumatycznych/gwiazda/ekspresowych,
zabezpieczenie podłoża dla ciągów pieszych
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