
Uniwersalne moduły eventowe

DESIGNED & MANUFACTURED 

WITH PASSION BY

Space for colou�ul future!
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Modulo to prosty w użyciu, kolorowy, lekki i tani w transporcie system 
opa�y na ramach stalowych (dł. 600 cm x szer. 250 cm x wys. 260 cm), 
umożliwiających  łatwy montaż ścian, okien, drzwi, zadaszeń 
i elementów brandingu. Umożliwia tworzenie skalowalnych przestrzeni 
typu pop-up, obiekty eventowe, sprzedażowe, promocyjne, 
gastronomiczne i inne.

Czym jest MODULO

System MODULO jest chroniony patentem
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Każda rama MODULO posiada specjalne profile umożliwiające łatwy montaż 

lekkich ścian, okien, schodów, zadaszeń i elementów brandingu, tak, aby 

uzyskać pożądane funkcje przestrzeni. Moduły mogą być używane 

pojedynczo, mogą również być scalane w większe obiekty oraz spiętrzane.

Spakowany moduł MODULO ma wysokość tylko 80 cm!

Jednym samochodem można transpo�ować 
nawet 6 modułów MODULO jednocześnie!

JAK DZIAŁA MODULO ?

80 cm

600 cm 250 cm
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A

ELEMENTY SKŁADOWE

lakierowane, stalowe schody

lakierowana, 
stalowa balustrada

drzwi z poliwęglanu

drewniany taras

lakierowana, stalowa rama

transparentne ścianki modułowe
z poliwęglanu komorowego

antypoślizgowa 
podłoga ze sklejki 
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MODULO | INSTRUKCJA OBSŁUGI 
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Wypożycz ramę 
lub kilka ram MODULO.

Wybierz modułowe 
ściany, okna, drzwi i schody.
Dobierz ich kolor.

Zaaranżuj przestrzeń
wg własnych potrzeb.

Zaprojektuj i rozmieść elementy brandingu, 
jak naklejki, banery, plakaty, ekrany, 
standy, multimedia, itd.
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Twój kontener MODULO 
jest gotowy do użycia!



antypoślizgowa sklejka
(podłogi)

stalowe profile
(konstrukcja ramy i schodów)

plexiglas
(okna)

lakierowane,
drewniane deski

(taras)

 

 

MODULO | MATERIAŁY

transparentny
poliwęglan

(ściany wew. i zew.)
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KONFIGURACJE

MODUŁÓW

USYTUOWANIE 

SCHODÓW

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

USYTUOWANIE ŚCIAN

MODULO | PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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PRZYKŁADOWE KOLORY ŚCIAN
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PRZYKŁADOWY KOLOR RAMY
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PRZYKŁADOWY BRANDING



PRZYKŁADOWY ZESTAW EVENTOWY
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CENNIK WYNAJMU 1 MODULO
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Koszty nie zawierają kosztów transpo�u, montaży, demontaży i elementów dodatkowych.

Szczegółowa wycena, na zamówienie.

Kwoty ne�o.

2’000 zł 1  DOBA

5’000 zł WEEKEND 
(pt-ndz)

20’000 złMIESIĄC



 

ZADZWOŃ DO NAS
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Boxme Steel Tailors
Mińska 25 

03-808 Warszawa

Wojtek Wysocki | 600 499 100
Marek Mielnicki | 608 499 442

office@boxme.pl 
www.boxme.pl

Znajdź nas również na:


