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 Stavíme vnitřní výstavní expozice ze systému Octanorm a Maxima. 
 Expozice je možné vybavit nejrůznějšími doplňky a nábytkem viz. další 

stránky tohoto katalogu. 
 Expozice stavíme na klíč, tudíž zajišťujeme i grafické pojetí stánku 

pomocí  potištěných samolepících fólií, bannerů a řezané grafiky. 
 K expozici vždy vytváříme grafický návrh. 
 
 

Výstavní expozice 
ze systému Octanorm  
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 V případě, že chcete mít moderní a neotřelou expozici, jsme Vám 
schopni zajistit kompletní atypický stánek od grafického návrhu až po 
realizaci. 

 
 

Výstavní expozice 
atypické 
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 Ze systému Combi stavíme venkovní expozice. Tyto expozice jsou 
vybaveny zvýšenou podlahou z voděodolné překližky a střechou z 
trapézových plechů. 

 Expozice dodáváme kompletní tedy včetně grafiky, vnitřního vybavení 
a nábytku. 

 V případě zájmu je možné vytvořit i atypickou venkovní expozici. 

Výstavní expozice 
venkovní ze systému Combi 
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 Ze systému Combi stavíme také oboustranné kobercové posterové pa-
nely, které nacházejí široké využití nejen na kongresech nebo konferen-
cích, ale i při nejrůznějších meetinzích a eventech. 

 Panely lze udělat v několika variantách a dodat k nim další vybavení 
viz. Další stránky katalogu. Lze je sestavit jak samostatně tak v řadě, 
případně pod úhlem 90°. 

Posterové panely 



 
 
 

Rozměry: 100 x 50 x 200   
(š x h x v) 
 

Posterový panel 
Samostojný posterový panel sestavený ze systému Combi s kobercovou 
výplní vhodnou k připichování špendlíků nebo suchých zipů. Možnost 
spojování více panelů pod úhlem 0° a 90° nebo přidělání koleček. Je 
možné dovybavit kapsou na čísla a drátěným držákem na prospekty. 
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Posterový panel zvýšený 
Samostojný posterový panel sestavený ze systému Combi s kobercovou 
výplní vhodnou k připichování špendlíků nebo suchých zipů. Možnost 
spojování více panelů pod úhlem 0° a 90° nebo přidělání koleček. Je 
možné dovybavit kapsou na čísla a drátěným držákem na prospekty. 

Rozměry: 100 x 50 x 250   
(š x h x v) 

 
 

Posterový panel podélný 
Samostojný posterový panel sestavený ze systému Combi s kobercovou 
výplní vhodnou k připichování špendlíků nebo suchých zipů. Možnost 
spojování více panelů pod úhlem 0° a 90° nebo přidělání koleček. Je 
možné dovybavit kapsou na čísla a drátěným držákem na prospekty. 

Rozměry: 200 x 50 x 200   
(š x h x v) 

 
 
 
 

Posterový panel čtvercový 
Samostojný posterový panel sestavený ze systému Combi s kobercovou 
výplní vhodnou k připichování špendlíků nebo suchých zipů. Možnost 
spojování více panelů pod úhlem 0° a 90° nebo přidělání koleček. Je 
možné dovybavit kapsou na čísla a drátěným držákem na prospekty. 

Rozměry: 100 x 50 x 200  
(š x h x v) 
 

 
 
 
 

Kapsa na označení posterového panelu 
Plastová kapsa na označení posterového panelu, do které se vejdou dvě 
označení, každé z jedné strany. 

Rozměry: 30 x 3 x 10  
(š x h x v) 

 
 
 
 



 
 
 

Rozměry: 22 x 3 x 31 
(š x h x v) 

Držák na prospekty 
Drátěný držák na prospekty ve velikosti A4 nebo A5. Přidělává se na bok 
posteru do libovolné výšky. 
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Kolečka k posterovým panelům 
Kolečka jsou přidělaná k nožičkám posteru. Dvě kolečka jsou vždy 
opatřena brzdou. Maximální počet pojízdných posterů 20 ks. 

Rozměry: 25 x 3 x 15 
(š x h x v) 

 
 
 

Čtverečky samolepícího suchého zipu 
Osm čtverečků samolepícího suchého zipu, které se využívají k 
připevnění papírových plakátů na posterový panel. 

Rozměry: 2 x 2 
(š x v) 
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Panely a dveře 

 Všechny prvky kromě bílých a prosklených stěnových panelů a dveří 
lze postavit pouze ze systému Octanorm. Panely a dveře lze sestavit i ze 
systému Combi. 

 Tyto prvky jsou použity při realizaci výstavních expozic ze systému 
Octanorm popř. Combi. 



 
 
 

Rozměry: 100/50 x 5 x 250  
(š x h x v) 
 

Panel stěnový bílý 
Panel sestavený ze systému Octanorm/Combi s bílou umakartovou 
výplní, vhodnou k polepení fólií. Možnost spojování více panelů pod 
úhlem 0°, 45° a 90°. Standardně dodávána ve dvou rozměrech: 100x250 a 
50x250 cm.  
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Panel stěnový prosklený 
Panel sestavený ze systému Octanorm/Combi s bílou umakartovou výplní 
a čirým sklem. Možnost spojování více panelů pod úhlem 0°, 45° a 90°. 
Standardně dodávána ve dvou rozměrech: 100x250 a 50x250 cm.  

Rozměry: 100/50 x 5 x 250  
(š x h x v) 

 
 
 

Panel stěnový OSB 
Panel sestavený ze systému Octanorm s dřevěnou OSB výplní, vhodnou k 
našroubování nejrůznějších háčků či šroubků. Možnost spojování více 
panelů pod úhlem 0°, 45° a 90°. Standardně dodávána ve dvou 
rozměrech: 100x250 a 50x250 cm.  

Rozměry: 100/50 x 5 x 250  
(š x h x v) 

 
 
 

Dveře shrnovací 
Panel sestavený ze systému Octanorm/Combi s bílou umakartovou výplní 
a uzamykatelnými shrnovacími bílými dveřmi. Možnost spojování více 
panelů pod úhlem 0°, 45° a 90°.  

Rozměry: 100 x 20 x 250   
(š x h x v) 

 
 
 

Dveře kyvné 
Panel sestavený ze systému Octanorm/Combi s bílou umakartovou výplní 
a uzamykatelnými kyvnými bílými dveřmi. Možnost spojování více 
panelů pod úhlem 0°, 45° a 90°.  

Rozměry: 100/50 x 60 x 250  
(š x h x v) 

 
 
 



 
 
 

Rozměry: 100 x 50 x 250 
(š x h x v) 
 

Stojan na knihy samostojný  
Stojan na knihy sestavený ze systému Octanorm vybavený plechovými 
bílými policemi. Vhodný pro vystavení knih popř. CD či DVD. 
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Pulty a vitríny 

 Tyto prvky jsou použity při realizaci výstavních expozic ze systému 
Octanorm popř. Combi. 

 Je možné je také využít samostatně. 
 



 Rozměry: 50 x 50 x 110/83 
(š x h x v) 

Pult plný s policí 50 x 50 x 110/83 
Pult plný s jednou policí sestavený ze systému Octanorm s umakartovými 
výplněmi. Standardně dodáván ve dvou výškách 110 nebo 83 cm. Možné 
osadit vrchní deskou s přesahem nebo uzamykatelnými dvířky. Cena je za 
kus. 
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Pult plný s policí 100 x 50 x 110/83 
Pult plný s jednou policí sestavený ze systému Octanorm s umakartovými 
výplněmi. Standardně dodáván ve dvou výškách 110 nebo 83 cm. Možné 
osadit vrchní deskou s přesahem nebo uzamykatelnými dvířky. Cena je za 
kus. 

Rozměry: 100 x 50 x 110/83 
(š x h x v) 

 

Pult plný s policí 100 x 100 x 110/83 
Pult plný s jednou policí sestavený ze systému Octanorm s umakartovými 
výplněmi. Standardně dodáván ve dvou výškách 110 nebo 83 cm. Možné 
osadit vrchní deskou s přesahem nebo uzamykatelnými dvířky. Cena je za 
kus. 

Rozměry: 100 x 100 x 110/83 
(š x h x v)  

 

Pult obloukový s policí 100 x 100 x 110/83 
Pult obloukový s jednou policí sestavený ze systému Octanorm s 
umakartovými výplněmi. Standardně dodáván ve dvou výškách 110 nebo 
83 cm. Možné osadit vrchní deskou s přesahem.  Cena je za kus.  

Rozměry: 100 x 100 x 110/83 
(š x h x v) 

 

Registrační pult s policí 100 x 50 x 250 
Registrační pult s předním panelem o výšce 110 cm sestavený ze systému 
Octanorm. Nahoře límec výška 30 cm. Na každé 2 bm doplněn 1 
bodovým světlem. V metrovém nebo půlmetrovém modulu. Cena je za 
kus. 

 
 Rozměry: 100 x 50 x 250 

(š x h x v) 
 
 
 

Samotný pult  
 
+ Dvířka 
 
+ Nasazená deska 

Samotný pult  
 
+ Dvířka 
 
+ Nasazená deska 

Samotný pult  
 
+ Dvířka 
 
+ Vrchní deska 

Samotný pult  
 
+ Vrchní deska 



 
 
 
 

Rozměry: 100 x 50 x 250 
(š x h x v) 

Registrační pult s přední policí 100 x 50 x 250 
Registrační pult s předním panelem o výšce 110 cm, zadní část o výšce 83 
cm sestavený ze systému Octanorm. Vpředu má poličku o hloubce 30 cm. 
Nahoře límec výška 30 cm. Na každé 2 bm doplněn 1 bodovým světlem. 
V metrovém nebo půlmetrovém modulu. Cena je za kus. 
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Pultová vitrína s policí 50 x 50 x 110/83 
Pultová vitrína s jednou policí sestavená ze systému Octanorm s 
umakartovými výplněmi. Standardně dodávána ve dvou výškách 110 
nebo 83 cm. Možné osadit uzamykatelnými dvířky v horní i spodní části. 
Cena je za kus.  

Rozměry: 50 x 50 x 110/83 
(š x h x v) 

 

Pultová vitrína s policí 100 x 50 x 110/83 
Pultová vitrína s jednou policí sestavená ze systému Octanorm s 
umakartovými výplněmi. Standardně dodávána ve dvou výškách 110 
nebo 83 cm. Možné osadit uzamykatelnými dvířky v horní i spodní části. 
Cena je za kus.  

Rozměry: 100 x 50 x 110/83 
(š x h x v) 

 

Pultová vitrína s policí 100 x 100 x 110/83 
Pultová vitrína s jednou policí sestavená ze systému Octanorm s 
umakartovými výplněmi. Standardně dodávána ve dvou výškách 110 
nebo 83 cm. Možné osadit uzamykatelnými dvířky v horní i spodní části. 
Cena je za kus.  

Rozměry: 100 x 100 x 110/83 
(š x h x v) 

 

Vitrína s osvětlením 50 x 50 x 250 
Vitrína se dvěma skleněnými policemi sestavená ze systému Octanorm. 
Standardně dodávána s osvětlením v horní části vitríny. Možné osadit 
uzamykatelnými dvířky v horní i spodní části. Cena je za kus.   

Rozměry: 50 x 50 x 250 
(š x h x v) 

 Samotná vitrína 
 
+ Dvířka horní část 
+ Dvířka spodní část 
+ Skleněná police 

Samotná vitrína 
 
+ Dvířka horní část 
 
+ Dvířka spodní část 

Samotná vitrína 
 
+ Dvířka horní část 
 
+ Dvířka spodní část 

 

Samotná vitrína 
 
+ Dvířka horní část 
 
+ Dvířka spodní část 



 Rozměry: 100 x 50 x 250  
(š x h x v) 

Vitrína s osvětlením 100 x 50 x 250 
Vitrína se dvěma skleněnými policemi sestavená ze systému Octanorm. 
Standardně dodávána s osvětlením v horní části vitríny. Možné osadit 
uzamykatelnými dvířky v horní i spodní části. Cena je za kus. 
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Vitrína s osvětlením 100 x 100 x 250 
Vitrína se dvěma skleněnými policemi sestavená ze systému Octanorm. 
Standardně dodávána s osvětlením v horní části vitríny. Možné osadit 
uzamykatelnými dvířky v horní i spodní části. Cena je za kus.   

Rozměry: 100 x 100 x 250 
(š x h x v) 

 

Regál 
Regál se třemi či čtyřmi policemi sestavený ze systému Octanorm. 
Možnost připojení na stěnu. V metrovém nebo půlmetrovém modulu. 
Cena je za kus 

Rozměry: 100 x 50 x 250 
(š x h x v) 

 
Regál - 3 police 
 
Regál - 4 police 
 

Nástěnná police s rámečkem 100 x 25 
Nástěnná police vybavená pevnější konstrukcí vhodná pro vystavení 
těžších předmětů. Možnost montáže do libovolné výšky. Je možné dát 
také více poliček nad sebe. Cena je za běžný metr. 

Rozměry: 100 x 25 x 7 
(š x h x v) 

 
 
 

 
 
 
 

Nástěnná police 100 x 30  
Nástěnná police z bílého lamina vhodná pro vystavení lehčích předmětů. 
Možnost montáže do libovolné výšky. Je možné dát také více poliček nad 
sebe. Cena je za běžný metr. 

Rozměry: 100 x 25 x 1,8 
(š x h x v) 

Samotná vitrína 
 
+ Dvířka horní část 
+ Dvířka spodní část 
+ Skleněná police 

 
 

Samotná vitrína 
 
+ Dvířka horní část 
+ Dvířka spodní část 
+ Skleněná police 



 
 
 

Rozměry: 100 x 33 x 7 
(š x h x v) 

Nástěnná police šikmá 100 x 33 
Šikmá nástěnná police vhodná pro vystavení knih, CD nebo DVD. 
Možnost montáže do libovolné výšky. Je možné dát také více poliček nad 
sebe. Cena je za běžný metr. 
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Zvyšovací pult 50 x 50 x 10/36/50 
Zvyšovací pult sestavený ze systému Octanorm s umakartovými 
výplněmi. Různé výšky. Cena je za kus.  

Rozměry: 50 x 50 x 10/36/50 
(š x h x v) 

 
 

Zvyšovací pult 100 x 50 x 10/36/50 
Zvyšovací pult sestavený ze systému Octanorm s umakartovými 
výplněmi. Různé výšky. Cena je za kus.  

Rozměry: 100 x 50 x 10/36/50 
(š x h x v) 

 
 
 

Zvyšovací pult 100 x 100 x 10/36/50 
Zvyšovací pult sestavený ze systému Octanorm s umakartovými 
výplněmi. Různé výšky. Cena je za kus.  

Rozměry: 100 x 100 x 10/36/50 
(š x h x v) 
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Nábytek 

 



 
 
 

Rozměry: 35 x 78 
(Ø x v) 
 

Židle barová - černá 
Barová židle s černým sedákem a chromovanou nohou. Vhodná k 
barovému stolu nebo k pultům výšky 110 cm. 
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Židle barová - bílá 
Barová židle bílá plastová s chromovanou nohou. Vhodná k barovému 
stolu nebo k pultům výšky 110 cm. Možnost změny výšky. 

Rozměry: 35 x 78 
(Ø x v) 

 
 
 

Židle barová - kožená 
Barová židle bílá kožená s chromovanou nohou. Vhodná k barovému 
stolu nebo k pultům výšky 110 cm. Možnost změny výšky. 

Rozměry: 40 x 78 
(Ø x v) 

 
 
 

Židle čalouněná 
Bytelná chromovaná židle s šedivým čalouněním. 

Rozměry: 54 x 46 x 80 
(š x h x v) 

 
 
 

Židle chromová 
Chromovaná židle s černým čalouněním. 

Rozměry: 45 x 40 x 80 
(š x h x v) 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Rozměry: 44 x 44 x 80 
(š x h x v) 

Židle plastová 
Chromovaná židle s plastovým sedákem. 

Peko Expo servis 
STRÁNKA 19 

Křeslo čalouněné 
Křeslo s černým čalouněním a plastovými područkami. 

Rozměry: 59 x 47 x 80 
(š x h x v) 
 

 
 

Židle plastová bílá 
Elegantní moderní židle z kvalitního bílého plastu s chromovým 
podnožím. 

Rozměry: 59 x 47 x 80 
(š x h x v) 

 
 
 

 

  
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Rozměry: 80 x 80 x 70 
(š x h x v) 
 

Stůl čtvercový  
Čtvercový stůl s bukovou deskou a chromovanými nebo černými nohami.  
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Stůl obdélníkový 
Obdélníkový stůl s bukovou deskou a chromovanými nebo černými 
nohami.  

Rozměry: 120 x 80 x 70 
(š x h x v) 
 

 
 
 

Stůl kulatý  
Kulatý stůl s bukovou nebo šedou deskou a chromovanými nebo černými 
nohami.  

Rozměry: 80 x 70 
(Ø x v) 

 
 
 

Stůl kulatý - chromový 
Konferenční kulatý stůl s bukovou, černou nebo bílou deskou a 
chromovanou nohou.    

Rozměry: 60/80 x 70 
(Ø x v) 

 
 
 

Stůl barový - chromový 
Barový stůl s černou, bukovou nebo bílou kulatou deskou a chromovou 
nohou.    

Rozměry: 60 x 110 
(Ø x v) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Rozměry: 60/80 x 70-105 
(Ø x v) 

Stůl barový - nastavitelný 
Barový stůl s výškově nastavitelnou chromovou nohou. Možné dodat s 
bílou čtvercovou deskou nebo s bílou, černou či bukovou kulatou deskou.  
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Stůl barový - Billsta 
Barový stůl s bukovou, bílou nebo černou kulatou deskou a šedou nohou.    

Rozměry: 80 x 110 
(Ø x v) 

 
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Rozměry: 175 
(v) 

Věšák stojanový 
Věšák stojanový v černém nebo chromovém provedení. 
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Věšák stěnový 
Věšák stěnový lze umístit na stěnu stavěnou ze systému Octanorm do 
libovolné výšky.  

Rozměry: 100 
(š) 

 
 
 

Koš odpadkový 
Plastový odpadkový koš. 

Rozměry: 30 x 40 
(Ø x v) 

 
 
 

Skříňka uzamykatelná 
Uzamykatelná černá skříňka s jednou policí. 

Rozměry: 81 x 37 x 96 
(š x h x v) 
 

 
 
 

Chladnička s mrazákem 
Chladnička s mrazákem v bílém provedení. 

Rozměry: 55 x 54 x 84 
(š x h x v) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Rozměry: 81 x 61 x 85 
(š x h x v) 

Kuchyňka 
Kuchyňská linka s vodovodní baterií a průtokovým ohřívačem vody ze 
systému Octanorm. Ve spodní části skříňka.  
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Stojan na prospekty 
Bílý kovový rozkládací stojan na prospekty.  

Rozměry: 48 x 160 
(š x v) 
 

 
 
 

Prospektor 
Hliníkový rozkládací stojan na prospekty s plexy. 

Rozměry: 25 x 30 x 150 
(š x h x v) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

Sada nádobí 
Sada nádobí pro 6 osob. 

Flipchart 
Standardní magnetický flipchart o rozměru 100x70 cm. Dodávaný s 20 
archy papíru a fixami. 

Rozměry: 70 x 100 
(š x v) 
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Elektroinstalace a osvětlení 

 



 
 
 

 

Bodové světlo 
Černé bodové světlo s LED žárovkou (studené bílé světlo). 
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Podhledové světlo 
Podhledové světlo s LED žárovkou (studené bílé světlo), které se 
upevňuje do podhledových desek, např. u vitrín. Osvětlení vitrín je v ceně 
vitríny. 

  
 
 

Halogenové / LED světlo na tyčce 
Světlo na tyčce se 100 W halogenovou žárovkou nebo LED žárovkou 
(studené bílé světlo).  

  
 

Halogenové světlo 500 W 
500 W halogenové světlo. 

  
 
 

Metalhalogenidová výbojka 150 W 
150 W výbojka s bílým studeným světlem. 

  
 
 



 
 
 

 

Metalhalogenidová výbojka 400 W 
400 W výbojka s bílým studeným světlem. 
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LED pásek různé barvy 4,8 W/m 
LED pásek na samolepící pásce v různých barvách a teplotách. 

  
 
 

Prodlužovací kabel (zásuvka) 
Bílý prodlužovací kabel. Různá délka. 

  
 
 

Elektrická točna 
Maximální zatížení točny je 50 kg, nelze měnit otáčky ani směr otáčení. 
Má vývod na zásuvku a lze ji tedy využít i u prosvětlených nadstaveb.  

  
 
 

 

  
 
 



Peko Expo servis 
5. května 1252 
Úvaly u Prahy 
250 82 

 

Tel./fax.:  (+420) 281 981 128 
Mob.:  (+420)  603 485 541 
Mob.:  (+420)  603 485 339 
E-mail: pekoexpo@pekoexpo.cz 

Vážení zákazníci, 
děkujeme za Váš čas, který jste strávili při pročítání tohoto 

katalogu a těšíme se na budoucí spolupráci s Vámi. 


