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Altura paredes: 2,72m
Altura externa (testeira central): 3,26m

Altura paredes: 2,72m
Altura externa (testeira central): 3,26m

LEGENDA ELÉTRICA

LEGENDA ELÉTRICA

Spot

Spot

Calha c/ 2 Tubulares de led

Calha c/ 2 Tubulares de led

Tomada comum

Tomada comum

LEGENDA COMUNIC. VISUAL
LOGO EM VINIL RECORTADO

PISO
Carpete tipo forração na cor graﬁte
aplicado diretamente no piso do pavilhão
PAREDES
Paredes padrão octanormm
com painéis TS na cor branca
TETO
Pergolado parcial para travamento
sem forro.

LEGENDA COMUNIC. VISUAL
LOGO EM VINIL RECORTADO

ILUMINAÇÃO
02 calhas com lâmpadas tubulares de led 2,40m
01 spot com luz branca na testeira
01 tomada comum 220v
COMUNICAÇÃO VISUAL
01 logotipo em vinil adesivo recorte, aplicado na testeira
CUSTO APROXIMADO:
Valor aprox. do m² R$ 35,00 à R$ 45,00

OBS.: Para qualquer tipo de montagem, deverá ser levado em conta: metragem do stand, altura,
mobilia, material empregado e acabamento, para a deﬁnição do preço que pode variar de acordo
com o que for solicitado pelo expositor.

PISO
Carpete tipo forração na cor graﬁte
aplicado diretamente no piso do pavilhão
PAREDES
Paredes padrão octanormm
com painéis TS na cor branca
TETO
Pergolado parcial para travamento
sem forro.

ILUMINAÇÃO
02 calhas com lâmpadas tubulares de led 2,40m
02 spot com luz branca na testeira
01 tomada comum 220v
COMUNICAÇÃO VISUAL
02 logotipo em vinil adesivo recorte, aplicado na testeira
CUSTO APROXIMADO:
Valor aprox. do m² R$ 35,00 à R$ 45,00

OBS.: Para qualquer tipo de montagem, deverá ser levado em conta: metragem do stand, altura,
mobilia, material empregado e acabamento, para a deﬁnição do preço que pode variar de acordo
com o que for solicitado pelo expositor.
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Modelo Misto

ILUMINAÇÃO
01 Plafon de LED a cada 1m linear de sanca
02 Lâmpadas tubulares de LED a cada 12m²
01 Reﬂetor de LED a cada 12m²
Paredes padrão octanormm com vidro spider 01 tomada a cada 12m²
e marcenaria revestidas com bagum
COMUNICAÇÃO VISUAL
(alt. 2,72m ou 3,26m)
01 logotipo em vinil adesivo recorte ou impressão
TETO
Pergolado parcial para travamento ou sancas em CUSTO APROXIMADO:
Valor aprox. do m² R$ 150,00 à R$ 360,00
marcenaria revestidas com bagum.
PISO
Carpete tipo forração na cor graﬁte ou piso buss
prata, aplicado diretamente no piso do pavilhão
PAREDES

OBS.: Para qualquer tipo de montagem, deverá ser levado em conta: metragem do stand, altura,
mobilia, material empregado e acabamento, para a deﬁnição do preço que pode variar de acordo
com o que for solicitado pelo expositor.

Modelo Construído

ILUMINAÇÃO
01 Plafon de LED a cada 1m linear de sanca
02 Lâmpadas tubulares de LED a cada 12m²
01 Reﬂetor de LED a cada 12m²
Paredes em marcenaria revestidas com bagum 01 tomada a cada 12m²
(alt. 2,72m ou 3,26m)
COMUNICAÇÃO VISUAL
01 logotipo em vinil adesivo recorte ou impressão
TETO
Pergolado e sancas em marcenaria
CUSTO APROXIMADO:
Valor aprox. do m² R$ 370,00 à R$ 650,00
revestidas com bagum.
PISO
Carpete tipo forração na cor graﬁte ou piso buss
prata ou mdf, com ou sem tablado
PAREDES

OBS.: Para qualquer tipo de montagem, deverá ser levado em conta: metragem do stand, altura,
mobilia, material empregado e acabamento, para a deﬁnição do preço que pode variar de acordo
com o que for solicitado pelo expositor.
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DADOS CADASTRAIS MONTADORA
NOME: TOTALE EVENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 12.392.979/0001-70
IE: 256.213.917
ENDEREÇO: RUA JOSÉ FREITAS JÚNIOR, 379 - BAIRRO VILA ESPERANÇA - TUBARÃO/SC
SITE: totaleeventos.com.br
TELEFONE: (48) 3629-2004
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Vitor H. Tomazelli
Consultor de Vendas

(48) 3629-2004

(54) 9 9628-1250
(51) 9 8125-0504

vitor@totaleeventos.com.br

A MONTADORA OFICIAL DOS GRANDES EVENTOS

Rua: José Freitas Junior, 379 - Vila Esperança
Tubarão - SC - Brasil - Cep: 88.705.365

www.totaleeventos.com.br

