
 

Standbouwreglement Electronics & Applications 2019 
 
Iedere exposant maakt gebruik van een standaardstand, verzorgd door Arti ’70 Standbouw.  
 
De stands zijn allen voorzien van hetzelfde standaardpakket: 
• Witte systeemwanden, 250 cm hoog 
• Tapijttegels antraciet 
• Blauwe frieslijst met witte naamsvermelding 
• Afsluitbare berging 2x1 m (bij stands < 21 m²:1x1 m) 
• Elektra; 1 kW aansluiting 
• 1 dubbele wandcontactdoos 
• 1 spot per 4 m² 
• Stroomverbruik voor spots en dubbele wandcontactdoos 
• Meubeloptie 1 (1x tafel 603W, 2x stoel 121) of Meubeloptie 2 (1x tafel 603Z, 2x stoel 126) of  
  Meubeloptie 3 (1x tafel 616W, 2x kruk 503) (klik hier om de verschillende meubelopties te bekijken) 
 
Reglement: 

 De exposant is vrij om de binnenzijde van de stand in te richten. Hij/zij dient hierbij binnen de 
standafmeting te blijven.  

 Het is niet toegestaan een gangpadzijde van een stand met een gesloten wand dicht te bouwen. 
Maximaal 50% van een open gangpadzijde mag worden dichtgebouwd. 

 Voor de inrichting geldt een maximum van 250 cm hoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer. 

 Op de blauwe frieslijst wordt de bedrijfsnaam vermeld die door de exposant is opgegeven. 

 De exposant heeft een keuze in de kleur van het tapijt. Deze kleurkeuze kan (als men een andere 
kleur dan antraciet wenst) doorgegeven worden aan Arti ’70. U ontvangt hiervoor een 
antwoordformulier van Arti ’70. 

 Eventuele eigen vloerbedekking mag alleen over de gelegde tapijttegels gelegd worden. 

 Tegen een vergoeding (zie inschrijfformulier) zijn onderstaande mogelijkheden binnen de 
standaard standbouw mogelijk: 

 Afwijkende kleur voor de frieslijst 

 Bedrijfslogo op frieslijst 

 Afwijkende kleur wanden  

 Hemel (kaasdoek) boven de stand 
 
Aanvullende wensen met betrekking tot standbouw dient de exposant zelf te regelen via:  
 
Arti '70 exhibitions  
Postbus 8500 
3503 RM UTRECHT 
Tel: (030) 294 1777 
Fax: (030) 296 7195 
Website: www.arti70.com 
E-mail: wilfred@arti70.com  
 
Aanvullende wensen met betrekking tot overige zaken kunt u bestellen via de links die te vinden zijn in 
de Jaarbeurs webshop. 

https://fhi.nl/app/uploads/sites/54/2018/07/Meubelsets-EA-2019.pdf
mailto:wilfred@arti70.com

