


barierki i ogrodzenia 



Lekkie barierki ochronne 
(nazywane również papieskimi) 
to podstawa zabezpieczenia 
wydarzeń, w tym koncertów, 
festiwali, pikników oraz imprez 
sportowych. Zapewniają szybki 
montaż i możliwość stworzenia 
dowolnego kształtu ogrodzenia. 
Unikatowy system łączenia 
barierek uniemożliwia 
rozdzielenie ciągu przez osoby 
postronne. 

materiał:
stal, ocynk galwaniczny oraz 
ogniowy

dostępne wymiary:
dł. 2.30 m, wys.  1,1 m
dł. 2.20 m, wys.  1,05 m

waga:
10 kg lub 18 kg

dodatkowo:
możliwość brandingu 

_barierki lekkie_
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Barierki sceniczne typu mojo to 
niezastąpione rozwiązanie przy 
organizacji koncertów, festiwali i 
imprez masowych. Mocna i 
stabilna konstrukcja zabezpiecza 
przed naporem tłumu, a jej 
perforowane fronty 
uniemożliwiające wspinanie się 
na bariery i zaklinowanie w nich 
kończyn, przy jednoczesnej 
dbałości o odpowiednią 
akustykę wydarzenia.

materiał:
stal cynkowana ogniowo, 
drobnodziurowana blacha 
siatkowa

wymiary:
szer. 1,1 m, wys. 1,2 m

waga:  
65kg

dodatkowo:
maty gumowe zabezpieczające 
powierzchnie 

_barierki sceniczne_



Moduły dodatkowe barierek scenicznych 
umożliwiają tworzenie ciągów 
komunikacyjnych oraz rozprowadzenie 
przewodów i instalacji. Ciąg barierek 
można formować w liniach lub ustawić 
pod kątem.

materiał:
stal cynkowana ogniowo, 
drobnodziurowana blacha siatkow

przepust kablowy
wymiary: szer. 1,1 m, wys. 1,2m
waga : ~`40 kg

bramka wejściowa 
wymiary: szer. 1,1 m, wys. 1,2m
waga :`50 kg

brama wjazdowa 
wymiary szer. 3,0 m, wys. 1,2m
waga: `120 kg

narożnik zewnętrzny  
wymiary: szer. 1,1 m, wys. 1,2m
waga : ~`30 kg

narożnik wewnętrzny 
wymiary: szer. 2,2 m, wys. 1,2m
waga : ~` 60 kg

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

_moduły dodatkowe_
_barierki sceniczne_



Barierki ciężkie to nieodłączny 
element imprez masowych -
szczególnie tych o podwyższonym 
ryzyku i naporze tłumu. Dzięki 
wysokiej stabilności są odporne na 
nacisk i przesunięcia. Idealnie 
sprawdzą się przy zabezpieczeniu 
frontów scen, stref zabezpieczenia  
medycznego/ppoż oraz tworzeniu 
tuneli komunikacyjnych i kablowych. 
System łączeń umożliwia dowolne 
formowanie ciągów barierek. 

materiał:
stal, ocynk galwaniczny

dostępne wymiary:
dł. 2.20 m, szer 1,20 m

waga:
65 kg

dodatkowe:
możliwość brandingu 

_barierki ciężkie_



_tunele wejściowe_
Tunele wejściowe dają możliwość 
ukierunkowania ruchu i większej 
kontroli nad tłumem w strefach 
wejściowych koncertów, festiwali 
oraz imprez masowych. Ich system 
zamykania pozwala na szybką 
blokadę przejścia w razie 
konieczności. Poza wersją 
standardową, w ofercie posiadamy 
również wersję szeroką, 
dostosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

materiał:
stal ocynkowana ogniowo

wymiary wewnętrzne:
dł. 2,00m x szer. 0,58m x wys. 
1,10m 
dla wersji NS szer.  1,16 m

waga:
80 kg
120 kg



_ogrodzenia ażurowe_
Wysoka barierka ochronna świetnie 
sprawdzi się przy zabezpieczaniu 
większego terenu, zarówno imprezy 
jak i  budowy. Specjalny system 
łączeń pozwala na stworzenie 
dowolnej konfiguracji ogrodzenia w 
krótkim czasie. Dodatkowa możliwość 
montażu materiału zasłaniającego 
strefy zamknięte i chroniącego przed 
wiatrem, a także podpór dla przęsła w 
miejscach szczególnie narażonych na 
jego działanie.

materiał:
stal ocynkowana galwanicznie

dostępne wymiary:
dł. 3.50 m x wys.. 2,00 m

waga:
15,2 kg

akcesoria płatne:
wysłony 

akcesoria bezpłatne:

kółka do bramy
klamry 
stopy betonowe/plastikowe
podpory i kotwy
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_akcesoria_



namioty ekspresowe 



_namiot gwiazda_

Namioty typu „Gwiazda” to efektowne i 
funkcjonalne wypełnienie przestrzeni 
wystawienniczych, terenu imprez 
plenerowych oraz akcji promocyjnych. Z 
powodzeniem sprawdzą się także w 
strefach gastronomicznych, jako 
alternatywa dla namiotów ekspresowych 
czy hal namiotowych. Wykorzystanie 
nieprzemakalnego materiału zapewnia 
pełną ochronę przed deszczem, a 
solidna konstrukcja wykonana z 
najlepszej jakości aluminium jest 
odporna na porywy wiatru. Poszycie 
namiotu gwarantuje zarówno dużą 
przestrzeń zadaszenia, jak i doskonały 
nośnik reklamowy, co w połączeniu z 
ciekawą i przykuwającą wzrok formą 
zapewnia bardzo dobrą ekspozycję 
marki w trakcie eventów czy akcji 
promocyjnych. Namioty typu “Gwiazda” 
są dostępne w wersji jedno oraz dwu 
masztowej dla jeszcze większej 
powierzchni użytkowej. Obydwa modele 
cechuje łatwość montażu bez 
wykorzystania specjalistycznych 
narzędzi, a także komfort transportu.



materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
średnica ᴓ 12,6 m, wys. 
wejścia 2,2 m, wys. w 
szczycie 4,97 m

waga:
63 kg

kolor: 

_gwiazda jednomasztowa_
materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
dł. 16,7 m, szer. 12 m, wys. 
wejścia 2,2 m, wys. w 
szczycie 5,5 m

waga:
80 kg

kolor:

_gwiazda dwumasztowa_



_namioty ekspresowe_

Namioty ekspresowe to podstawowe 
wyposażenie wydarzeń plenerowych. 
Doskonale sprawdzą się również 
podczas akcji promocyjnych, pikników 
oraz imprez pracowniczych. Elegancki 
wygląd i możliwość formowania ciągów 
sprawiają, że z powodzeniem mogą być 
stosowane także przy organizacji 
wydarzeń rodzinnych, wesel i komunii. 
Harmonijkowa konstrukcja umożliwia 
szybkie rozłożenie i złożenie namiotu. 
Wodoodporny materiał zapewnia 
skuteczną ochronę przed deszczem, a 
specjalne rynny skutecznie 
odprowadzają wodę opadową. Namioty 
dają szerokie możliwości brandingu, 
zarówno na ścianach, jak i okapie 
umożliwiając ich wszechstronne 
wykorzystanie jako nośnika 
reklamowego. Namioty ekspresowe są 
dostępne w wersjach 3x3 m, 3x4,5 m 
oraz 3x6 m, co gwarantuje elastyczność 
w kształtowaniu przestrzeni użytkowej. 



_namiot 3x6_
materiał:
konstrukcja aluminiowa, Poszycie 
poliestrowe

materiał:
szer. 6,0 m x gł. 3 m x wys. 2 m  

kolor:

materiał:
konstrukcja aluminiowa, Poszycie 
poliestrowe

materiał:
szer. 4,5 m x gł. 3 m x wys. 2 m  

kolor:

_namiot 3x4,5_
materiał:
konstrukcja aluminiowa, Poszycie 
poliestrowe

materiał:
szer. 3,0 m x gł. 3 m x wys. 2 m  

kolor:

_namiot 3x3_



materiał:
drewno

wymiary:
1 x 1m

pow. plastra 1m2

kolor:

materiał:
tworzywo 

wymiary:
1,20 x 0,97 m

pow. plastra 1,16m2 

waga:
9,1 kg

kolor:

_podłoga drewniana_ _podłoga plastikowa_



materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
długość 3 m,              
szerokość 3m,                   
wysokość  2,3m

kolor: 

_Baldachim 3x3 biały_
materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
długość 3 m,              
szerokość 3m,              

wysokość  
2,3 m

kolor:

_Baldachim 3x3 brązowy_



parasole eventowe 



materiał:
wodoodorny poliester, 
240g/m2

wymiary:
średnica ᴓ 4m, wys. 2,72m

waga:
16 kg

kolor:

materiał:
wodoodorny poliester, 
180g/m2 

wymiary:
średnica ᴓ 2,5m, wys 2,50m

waga:
16 kg

kolor:

_parasol san marino_ _parasol gardena_



sceny i podesty sceniczny 



Podesty sceniczne umożliwiają budowę 
scen, wybiegów, trybun, podestów dla 
chóru i kamer wizyjnych. Dzięki 
modułowej konstrukcji blaty są połączone 
w trwały i bezpieczny sposób. Aluminiowa 
rama i antypoślizgowa powierzchnia 
pozwalają na wykorzystanie także 
podczas imprez plenerowych bez obawy 
o warunki atmosferyczne

materiał:
profil aluminiowy, blat ze sklejki 
antypoślizgowej

waga:  
42 kg lub 22 kg

atest: 
dopuszczalne obciążenie 750 kg/m2, 
Atest DIN 4112, 4113, Norma B4600

akcesoria:

nogi regulowane 60-140cm
nogi stałe 10-40cm
Klamry, szczęki 
Poręcze 1 m/2 m
Schody 0,2-1,2m
Kółka riserowe/transportowe

podesty sceniczne_

_akcesoria_
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kable i najazdy kablowe 



_najazd 3-kanałowy_ _najazd 5-kanałowy_ _zakręt do najazdu_
model:
Defender MINI 

wymiary:
dł. 1,00 m x szer. 0,29 m

wymiary kanału:
szer. 3,0 cm x wys. 3,5 cm, średnica 
kanału 18 mm

waga:
4,65 kg

nośność:
5 ton na powierzchni 20 cm x 20 cm  

model:
Defender MIDI

wymiary:
dł. 0,90 m x szer. 0,54 m

wymiary kanału:
szer. 3,4 cm x wys. 3,6 cm, średnica 
kanału 18 mm

waga: 
12,80 kg

nośność: 
5 ton na powierzchni 20 cm x 20 cm

model:
Defender MIDI

wymiary:
zakręt 45 stopni

wymiary kanału:
szer. 3,4 cm x wys. 3,6 cm, średnica 
kanału 18 mm

waga: 
3,55 kg

nośność:
5 ton na powierzchni 20 cm x 20 cm



_agregaty 3 kW_ _rozdzielnie 32 A_

_agregaty 5 kW_ _rozdzielnie 63 A_

_kable 230 V_

_kable Siłowe_



Mini-Track to lekki system przeznaczony 
głównie dla ruchu pieszego. 
Zabezpiecza podłoże przed dużym 
obciążeniem w trakcie koncertów, 
festiwali czy imprez masowych. System 
stanowi niezastąpiony sposób na 
ochronę trawników i muraw piłkarskich, 
pozwalając jednocześnie na swobodny 
przepływ powietrza i wody. Jego 
elementy z łatwością znoszą obciążenia 
sprzętu estradowego oraz konstrukcji 
scenicznych, a antypoślizgowa powłoka 
zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
ruchu.

_zabezpieczenie typu lekkiego _
_Mini-Track_

materiał
PE

wymiary panelu:
dł. 1,20m, szer.  0,97m

powierzchnia krycia panelu:

1,16m2

waga:
6,6kg/m2

max. obciążenie: 

31 t/m2



Euromat to system płyt umożliwiających 
stworzenie tymczasowego placu, toru 
dostępowego lub drogi dojazdu, 
skutecznie zabezpieczając podłoże 
podczas koncertów, festiwali czy imprez 
masowych. Płyty są wykonanie z trwałego 
i elastycznego polietylenu wysokiej 
gęstości, wytrzymującego obciążenia do 
80 ton, dopasowującego się do kształtu i 
faktury terenu. Dzięki systemowi 
łączników i uchwytom, płyty są wygodne 
w przenoszeniu i montażu. Ich 
chropowata struktura znacząco poprawia 
przyczepność, przemieszczanie się 
pojazdów oraz zmniejsza ryzyko poślizgu.

_zabezpieczenie typu średniego_
_EuroMat_

materiał
HDPE

wymiary panelu:
dł. 2,44m, szer. 1,2m

powierzchnia krycia panelu:

2,93m2

waga palelu:
35 kg

max. obciążenie: 

80 t/m2  



Płyty I-Trac są przeznaczone do 
ochrony nawierzchni przed wyjątkowo 
ciężkimi maszynami i urządzeniami, 
umożliwiając bezpieczny wjazd na 
teren wydarzenia ciężarówek i 
dźwigów. Moduły można stosować 
pojedynczo oraz łączyć w dowolne 
kształty. Ich lekkość, elastyczność 
oraz łatwość montażu pozwala na 
samodzielne ułożenie nawierzchni lub 
drogi dojazdowej bez wykorzystania 
specjalistycznych narzędzi. Płyty 
można stosować na wszystkich 
rodzajach podłoża. 

_zabezpieczenie typu cieżkiego_
_i-Trac_

materiał
PPCP

wymiary panelu:
dł. 1,20m, szer.  0,92m

powierzchnia krycia panelu:

1,16m2

waga panelu:
15,6 kg

max. obciążenie: 

750 t/m2



materiał
aluminium

wymiary panelu:
dł. 3 m, szer. 2,15 m

powierzchnia krycia panelu:

6,45m2

waga palelu:
176 kg

max. obciążenie: 

141 t/m2 ( zależne od podłoża)

Alu-Track to system zabezpieczenia 
podłoża typu ciężkiego, dostosowany do 
wysokiego natężenia ruchu kołowego 
oraz dużych obciążeń, nawet do 140 t/m². 
Zapewnia komfort dostępu, dojścia oraz 
dojazdu do miejsca festiwalu, koncertu 
czy imprezy masowej. Elastyczny i prosty 
system łączenia daje nieograniczone 
możliwości konfiguracji nawierzchni, bez 
użycia specjalistycznych narzędzi. 
Idealnie sprawdzi się przy ochronie 
podłoża przestrzeni publicznych, parków, 
trawników czy obiektów sportowych.

_zabezpieczenie typu ciężkiego 
podłoża__alu-trac_



meble eventowe



Krzesła składane łączą ze sobą 
lekkość, łatwość transportu i 
składowania oraz solidną 
konstrukcję, wytrzymującą do 160 
kg. Doskonale sprawdzą się 
podczas koncertów, zarówno dla 
widowni jak i orkiestry, 
konferencji, szkoleń, przyjęć 
weselnych, a także jako 
wyposażenie garderób. Specjalny 
system zaczepów umożliwia łatwe 
łączenie w rzędy, a atesty 
przeciwpożarowe gwarantują 
bezpieczeństwo.

. 

materiał:
tworzywo sztuczne

wymiary:
szerokość 46 cm
Głębokość 40 cm
Wysokość 105 cm

waga:
3 kg

dodatkowo:
łączniki do rzędów
łączenie krzeseł
Numeracja rzędów i krzeseł

_Krzesła składane_



_krzesło bankietowe__krzesło maya_
materiał:
aluminiowy stelaż, obicie 
materiałem 

wymiary:
Wys. 93cm gł. 53cm szer. 45cm

waga:
3,5 kg 

Dostępne Kolory:

materiał:
Tworzywo sztuczne

wymiary:
dł. 44 cm gł. 50 cm wys.81cm

waga:
3 kg

Dostępne kolory:



_krzesła paris__krzesła weselne_

materiał:
Drewno i tworzywo sztuczne

wymiary:
dł. 44 cm gł. 50 cm wys.81cm

waga:
4 kg

materiał:
drewno

wymiary:
dł. 44 cm gł. 50 cm wys.81cm

waga:
4 kg



_krzesło ghost_

_samba_

_krzesło iso_

_samba z pulpitem_



_kawowy__kawowy__kawowy__paris_

_palet__coctail__coctail__coctail_



_kostka 4__kostka 3__kostka 2__kostka 1_

_kostka 8__kostka 7__kostka 6__kostka 5_



_hoker bar_ _hoker bar_

_hoker paris_ _hoker frame_

_hoker bar_

_hoker frame_



_fotel 12__fotel 11__fotel 10__fotel 9_

_fotel 16__fotel 15__fotel 14__fotel 13_



_fotel 4__fotel 3__fotel 2__fotel 1_

_fotel 8__fotel 7__fotel 6__fotel 5_



_sofa 3 osobowa_ _sofa 3 osobowa_

_sofa 3 osobowa_ _sofa 2 osobowa_

_sofa 3 osobowa_

_sofa 2 osobowa_



_sofa decor_ _sofa decor_

_sofa viva_ _sofa viva_

_sofa viva_

_sofa viva_



materiał:
drewno i szkło

wymiary:
siedzisko 50cmx40cmx30cm

stolik 80cmx80cmx40cm 

kolor:

Zestaw Natural to modna i uniwersalna 
propozycja mebli doskonale pasujących 
zarówno do zamkniętych przestrzeni, jak 
i imprez plenerowych, w tym pikników, 
uroczystości rodzinnych, a także 
nowoczesnych ślubów. Naturalnego 
wdzięku nadaje im opalana żywym 
ogniem struktura drewna. Idealnie 
komponują się z drewnianymi 
podłogami, namiotami oraz parasolami 
tworząc wyjątkową atmosferę 
wydarzenia. Zestaw można wzbogacić o 
roślinne dekoracje podkreślając jego 
naturalny charakter. Dodatkowo, wygląd 
mebli można spersonalizować poprzez 
branding blatów oraz siedzisk. Drewno 
jest oszlifowane i zabezpieczone przed 
wilgocią. 

_zestaw natural_



_siedzisko z palet_

_siedzisko z palet_

_leżak_

_leżak_



_bar eco _ _bar eco natural_

_bar pikowany _ _lada standard _

_meble eventowe_
_bary i recepcje_



_eco 4__eco 3__eco 2__eco  1_

_eco 8__eco 7__eco 6__eco 5_

_zabezpieczenie typu średniego_ _EuroMata   _



Multimedia i nagłośnienie



_telewizory_ _ekrany LED_

_ekrany pojekcyjne_ _projektory_



_głośnik basowy__głośnik aktywny_
model:
Mackie HD 1801

moc szczytowa:

1600 W

wymiary:
wys 58cm, szer. 58cm, gł. 65cm

dodatkowe:

wejścia XLR, otwór pod statyw

waga:
48,2 kg

model:
Mackie SRM 450, dwudrożne

moc szczytowa:

1000 W

wymiary:
wys. 66cm, szer. 40cm, gł. 37cm

dodatkowe:

wejście XLR/Jack, 4 presety, 
statyw 
waga:
16,8 kg



_miksery__mikrofony _

mikrofon:
Mikrofon Mipro ACT 7H

baza:
Baza Mipro ACT 717

zasilanie:
Bateria AA

model:
Tabco 260 mix

Specyfikacja:
Ilosć kanałów 4

zasilanie:
Kabel PC



wyposażenie i akcesoria eventowe



_słupek z taśmą__słupek z liną_
materiał:
Stal nierdzewna

wymiary:
średnica podstawy 36 cm

wysokość: 95 cm

wymiary taśmy:
200 cm lub 250 cm

materiał:
Stal nierdzewna

wymiary:
średnica podstawy 33 cm

wysokość 94 cm

wymiary sznura:
200 cm lub 250 cm



_piramidka grzewcza__grzybek grzewczy_
moc:
12 kW, zasilanie - butla propan 
butan

meteriał:
stal malowana proszkowo, rura 
szklana zabezpieczająca przed 
płomieniem

wymiary:
średnica podstawy 42 cm 
wysokość 215 cm 

moc:
12 kW, zasilanie - butla propan 
butan

meteriał:
stal malowana proszkowo, rura 
szklana zabezpieczająca przed 
płomieniem

wymiary:
średnica podstawy 42 cm 
wysokość 215 cm 



_pulpit druciak_
wymiary pulpitu:
szerokość 49 cm
wysokość 34 cm

wymiary statywu
wysokość 78-150 cm

kolor:

wymiary pulpitu:
szerokość 110 cm
wysokość 34 cm

wymiary statywu
wysokość 78-150 cm

kolor:

_pulpit dyrygencki_

wymiary pulpitu:
szerokość 49 cm
wysokość 34 cm

wymiary statywu
wysokość 78-150 cm

kolor:

_pulpit ażurowy_



_1 kW_ _3 kW_

_9 kW_ _22 kW_

_5 kW_

_80 kW_

_Nagrzewnice_



_Akcesoria_

_lustro A_ _lustro B_

_popielnice_ _koszt 120l_

_koszt 35l_

_regały_



_Akcesoria_

_tablice_ _wieszaki_

_zastawki_ _mównice_

_szatnie_

_tabliczki_



_Dodatki_


