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На питања понуђача дајемо следеће одговоре: 

Izrada spirale u dužini 40m (postavka između bandera). O kakvoj je spirali reč? 

Klasicna spirala od balona. Povezivanje balona izmedju bandera kao dekoracija se naziva 

spirala. 

 

Tablerona brending na foreksu, 70cmx205cm – 12 kom. Debljina foreksa nam je potrebna? 

Debljina foreksa je 10mm 

 

Da li možete da dodatno pojasnite neke detalje za otvaranje dvorane… Konkretno nas interesuje na 

šta se kači rasveta? Da li je potreban truss i da li su potrebni motori ? 

Za rasvetni set koji se postavlja u hali potrebno je postaviti truss konstrukciju (dve), na jednoj I 

drugoj strani hale. Potrebna duzina jedne truss konstrukcije je da ne bude duza od 8m I da ne 

bude visa od 6m 

 

Koja je količina neophodna i da li postoje neke odredjene čelične šipke i lanci za kačenje koji su 

potrebni ? 

 Kaci se 4 velika banera. Ne postoje odredjene sipke. One se stavljaju u muf na baneru. 

Potrebno je da stampar odredi tezinu sipke na osnovu tezine banera. 

Takodje, ne postoje odredjeni lanci vec kao I kod sipki, potrebno je odrediti kakvi lanci 

bezbedno mogu da drze tu tezinu banera. 

 

Da li možete preciznije da definišete Master Wall (da li mislite na back drop) ? 

 Master Wall slika je u prilogu. 

 

 Kako se kače baneri ? 

 Koji baneri?.... Na zidu hale ili na ogradi na stazi? 

 

Koje su dimenzije zida od balona ? 

 Dimenzija zida od balona je 7.2m x 1.8m 
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