ANEXO C – MEMORIAL DESCRITIVO E LAYOUT DO ESTANDE – FEIRA SUESP

Memorial Descritivo

Estande: Interno
Área Total: 24.00 m²


Piso
 Piso em MDF de 15mm mesclado entre madeirado Malbec Cassis e branco na proporção de 60% madeirado e 40% branco
aplicado sobre piso do pavilhão, com rebaixo na chapa em todo perímetro de entradas, para acesso de cadeirante, com
acabamento em fita antiderrapante de 5cm preta, totalizando altura do piso com 3 centímetros.
 Acabamento de parafusos quando necessário através de furos escareados com cabeça do parafuso abaixo do nível da
chapa e aplicação de tapa-furo da mesma marca, cor e textura do mdf utilizado.



Paredes
 Com 10cm de espessura em madeira h= 3.00m com revestimento dos dois lados em chapa de compensado de 6mm e
interior tipo caxilho, com acabamento externo em bagum na cor branco, executadas em módulos de 1 metro com junta
espaçada negativa com interior branco.
 Porta em madeira padrão de construção civil interna com acabamento interno e externo no bagum branco, colocação de
fechadura de porta com chave e vedações em batentes revestidos de bagum branco conforme projeto.



Mobiliário
 01 Balcão bar de 4.50m de comprimento linear em formato de “L” executado em mdf madeirado brilhante com seu tampo
em mdf madeirado brilhante um tom abaixo de cor. Interna com prateleiras e portas de correr com chave tendo o mesmo
um tamanho total de 1.00m de altura com 55cm de profundidade.
 01 Balcão atendimento de 2.00m de comprimento linear em formato de “L” executado em mdf branco brilhante com seu
tampo em mdf madeirado brilhante. Interna com prateleiras e portas de correr com chave tendo o mesmo um tamanho
total de 1.00m de altura com 55cm de profundidade.
 05 Banquetas de madeira.
 01 Bistrô de madeira.
 02 Mesas de canto cromada com tampo em vidro.
 03 Puffs quadrados, de 0.40m x 0.40 com h=0.40m, com estrutura em madeira de reflorestamento, estofado com espuma
de densidade 28g/cmᶟ, revestido em couro sintético de cor branco.
 01 Geladeira
 01 lixeira de plástico com tampa basculante, de 30 litros.
 02 lixeiras inox com tampa basculante, de 12 litros.
 01 Porta folders retrátil, com altura ajustável (porta folders de maleta).
 01 Bancada em 4 níveis com 1.50m de comprimento.
 01 TV 40” led com entrada USB e suporte de parede.
 01 DVD player.
 01 Sofá de 2 lugares branco tipo Le Corbusier.
 01 Tapete retangular de 2.00m x 1.50m de cerdas desalinhadas na cor cinza, de material sintético (Polipropileno), fabricado
em sistema Tufting.
 02 Extintores PQS 4KG com suporte de parede e placa de identificação luminescente.
 02 Cachepô branco com vaso e plantas decorativas.
 02 arranjos com orquídeas para mesa de canto e balcão.



Especial
 Testeira em madeira h=0.80m revestido com bagum branco com seus cantos arredondados conforme projeto.
 Forro em madeira h=0.20m revestido com bagum na cor branca.
 04 Colunas em madeira h=3.80m revestido com bagum madeirado com seus topos arredondado.
 01 Coluna com sanca interligada formando moldura na parede do fundo revestida em bagum madeirado.
 Porta do depósito com fechadura e dobradiças especiais, com abertura para ambos os lados.
 01 Quadro de 2.50m x 1.50m (para aplicação de imagem).
 01 Quadro de 5.00m x 2.50m (para aplicação de imagem).



Elétrica
 Iluminação artificial executada com lâmpadas frias por toda a área de acordo com projeto anexo, spot´s halógenos de
iluminação focada nas logomarcas e na área de atração. Sendo 13 unidades de plafon sobrepor em led para o forro, 04
unidades de dicroica led para iluminação de parede, 03 pendentes cromados para iluminação de bar, 08 spot tipo par30 led
para iluminação de logomarca de baixo para cima conforme projeto, 01 spot para iluminação da copa.
 Toda iluminação deverá ser ligada através de sistema de interruptor instalados de acordo com a construção civil, em
hipótese nenhuma pode-se ter acesso ao quadro de energia a não ser o eletricista da manutenção.
 Tomada 220V embutidas de acordo com normas da contrução civil sendo 08 unidades no balcão bar, 04 unidades no balcão
de atendimento, 01 unidade próxima de cada mesa de canto, 01 unidade para tv e dentro da copa 12 unidades distribuídas
em 03 unidades a cada linha de prateleira e uma para geladeira.
 Cabos de energia do tipo PP de acordo com as normas técnicas nacional de segurança e quadro de energia homologado
pela ABNT.



Comunicação Visual
 01 Imagem impressa em lona fosca, aplicada em quadro de madeira, contornado com iluminação feita através de fitas led
RGB, com tamanho total de 2.50m x 1.50m, conforme projeto.
 01 Imagem impressa em lona fosca, aplicada em quadro de madeira, contornado com iluminação feita através de fitas led
RGB, com tamanho total de 5.00m x 2.50m, conforme projeto.
 04 Logotipos recortados em chapa de PVC com 10mm de espessura, adesivados pela face frontal, conforme projeto, no
tamanho total de 1.25m x 0.40m.

