
Tant els estands oberts com els tancats tenen unes dimensions de 5x3 metres (individuals) i 10x3 metres (dobles) i presenten unes característiques 

conjuntes: 

- Estructura modular en alumini lacat blanc a 2,80 m. d’alçada.  

- Panell compacte estratificat, ignífug i hidròfug acabat amb melamina blanca, 8 mm. 

- Tarima modular vista de 9 cm, d’alçada, de fàcil neteja, d’estructura modular d’alumini lacat blanc, i rajoles en aglomerat hidròfug d’alta densitat 

de 19 mm., fabricades mitjançant procés de premsat continu, format per cares de fibra i interior de partícules de fusta amb film especial color 

gris a les cares.  

- Sostre intern de quadrícula, realitzada amb estructura d’alumini, formant retícula de 1’00 x 1’00 m. i plaques de PVC. perforat blanc de 1,00 x 

1,00 m. 

- Coberta exterior de xapa plegada i lacada en color gris / verd. 

- Cornisa modular de 0,42 m. d’alt en PVC color blanc, vermell, verd, groc o blau amb pics decoratius, o bé amb la retolació dels estands. 

- Il·luminació interior d’estand amb dos focus de LED de 50 W.    

- Quadre elèctric amb base d’endoll limitat a 1.200 W. 

- Rètol de 12cm pel nom de l’expositor, màxim 20 caràcters i dos números a dalt de la cornisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estands oberts al públic 

Característiques específiques dels estands oberts (entre parèntesi valors 

del mòdul doble): 

- 1 (2) unitat de tancament bascular de 2,00x1,40m, amb mostrador 

de 2x1m. 

- Ampliació de 0,50m de mostrador. 

- Magatzem de 1,00x1,00x0,83 m., tancat amb porta, amb una balda 

de 1,00x0,30m a un lateral. 

- 1 (2) persiana de 3,00m, de total obertura, dotada de motor 

elèctric. 

- 1 (2) tendal modular de 4,00m de lona color beix. 

- 60 (120) unitats de baldes modulars blanques: 

▪ 30 (60) unitats de balda inclinada de 1x0,4m 

▪ 30 (60) unitats de balda recta de 1x0,3m  

 

 

 

 

 

 

 

 



Estands tancats al públic 

Característiques específiques dels estands tancats (entre parèntesi valors del mòdul 

doble): 

- 1 (2) persiana de 3x1,3m, dotada de motor elèctric, amb mostrador de 3x1m 

de profunditat. 

- 1 (2) persiana de 2x1,3m, d’obertura manual, amb mostrador de 2x1m de 

profunditat.  

- 1 (2) tendal modular de 3,00m de lona color beix. 

- 1 (2) tendal modular de 2,00m de lona color beix. 

- 40 (80) unitats de baldes modulars blanques: 

▪ 26 (52) unitats de balda inclinada de 1x0,4m 

▪ 14 (28) unitats de balda recta de 1x0,3m  

- Els mostradors es poden instal·lar en 2 nivells diferents, per garantir la 

visibilitat dels llibres al públic infantil. 

 

  

 

 


