inspirations

půjčovna nábytku a vybavení na akce
event furniture and equipment for rent
www.zapujcka.cz

S radostí si Vám dovolujeme představit náš nový katalog inspirací. Sestavili jsme jej pro Vás tak,
aby Vám ukázal různé možnosti použití našeho nábytku a vybavení. Pro přehlednost jsme jej rozčlenili
do šesti základních kapitol.
Věříme, že si jej užijete a bude Vám inspirací pro nejednu Vaší budoucí akci. Těšíme se na Vaše
připomínky, komentáře, nápady a zadání. Jsme tu pro Vás a jsme připraveni Vám vytvořit
ten nejlepší event!
ZÁPŮJČKA.CZ

lounges
conferences
exhibitions
presentations
stands
other

ZÁPŮJČKA.CZ
půjčovna nábytku a vybavení na akce
www.zapujcka.cz

lounges

RENAULT TRUCKS LOUNGE
Czech Truck Prix, autodrom Most, VIP lounge, 200 osob

Řádně se postarat o své klienty je základ. Renault se v rámci Czech
Truck Prix rozhodl svým klientům dopřát to nejlepší.
VIP lounge pro 200 osob od ZÁPŮJČKA.CZ byl jasnou volbou.

www.zapujcka.cz

použité
vybavení:

SD-03-A

SD-03-C

SD-18-A

SD-18-C

ST-24-A

ST-18-A

VM-01-B

sedačka s látkovým
potahem, 2 osoby

sedačka s látkovým
potahem, 2 osoby

taburet s látkovým
potahem

taburet s látkovým
potahem

konferenční stolek
55 x 55 cm

barový stůl se
strečovým ubrusem

vymezovač,
výsuvný pás

MASTERCARD PREZENTACE
Praha, Smetanovo nábřeží

Nejlepší prezentace si zaslouží nejlepší
prostory. A samozřejmě i nejlepší
nábytek. V takovém případě se pak
účinek násobí. Máme rádi klientelu, která
si je toho vědoma, s takovou si
rozumíme. Na výsledku je to pak vidět.
Jako zde, v případě prezentace
společnosti Mastercard na Smetanově
nábřeží v Praze.

použité vybavení:

www.zapujcka.cz

ST-18-A

ST-41-A

SD-20-A

barový stůl se
strečovým ubrusem

konferenční stolek
drátěný

taburet kožený
čtvercový

SD-20-B

SD-21-B

SD-30-A

taburet kožený
čtvercový

taburet kožený
obdélný

sedačka
koženková

GALAVEČER & LOUNGE

Galavečer, párty, mejdan, je perfektní
důvod to pořádně rozjet, rozsvítit!
ZÁPŮJČKA.CZ nabízí osvětlení prostor
a svítící nábytek, navíc dálkově ovládaný!
Máte tak možnost vaší akci na jedno
stisknutí tlačítka rozsvítit, zhasnout
či změnit barvu dle aktuální nálady
nebo scénáře akce.

použité vybavení:

www.zapujcka.cz

ST-18-C

SD-03-A

SD-04-A

bistro stůl
svítící

sedačka s látkovým
potahem, 2 osoby

křesílko látkové

VIP LOUNGE ČÍNSKÝ NOVÝ ROK
oslava Čínského nového roku, Praha, VIP lounge, 300 m2

použité
vybavení:

U příležitosti oslavy Čínského nového roku jsme na Holešovickém
výstavišti v Praze na ploše 300 m2 vytvořili luxusní VIP lounge. Vše
od návrhu po realizaci, od cateringu po sezení, od zázemí po část
pro veřejnost. Pro mezinárodní delegace, velvyslance i setkání
neformální. Prostě VIP jak má být!
SD-03-C

ST-32-A

SD-19-A

SE-20-A

ST-21-A

SN-20-A

PO-01-C

sedačka s látkovým
potahem, 2 osoby

konferenční stolek
110 x 60 cm

polštář

stojací lampa

barový stůl
s ubrusem

stěna s opláštěním
a grafikou

koberec

www.zapujcka.cz

PÁRTY LOUNGE
venkovní terasa Centra Babylon, Liberec
Pro agenturu AIM jsme u příležitosti jejich akce
v Babylonu v Liberci navrhli několik 12-ti místných
venkovních lounge zón, včetně návrhu jejich rozmístění
v prostorách terasy.

použité vybavení:

SD-26-A

SD-23-A

DE-05-A

PO-01-B

sedací souprava
ratan

plastový
taburet

proutěná
dekorace

koberec

www.zapujcka.cz

BMW CAFE BAR & LOUNGE
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Každý prostor má své genius loci.
Díky tomu, že ZÁPŮJČKA.CZ
disponuje nejširší nabídkou vybavení
na trhu, umíme realizovat interiéry
a akce vždy na míru a v souladu s prostředím,
ve kterém se konají. Zde jsme u příležitosti
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
pro společnost BMW vytvořili stylový café bar a vip lounge
ve starém lázeňském domě.

použité vybavení:

www.zapujcka.cz

BP-08-C

ZI-21-A

SD-01-A

SD-02-A

SD-27-A

prosvícený bar
plexi, dřevodekor

židle dřevěná,
thonet

sedačka z pravé
kůže, 2 osoby

křesílko z pravé
kůže

sedací souprava
umělý ratan

ZÁPŮJČKA.CZ
půjčovna nábytku a vybavení na akce
www.zapujcka.cz

conferences

GOOGLE KONFERENCE
konference pro 200 osob, uspořádání “hlediště”

Konference Google pro 200 osob v prostorách Slovanského
domu v Praze byla jednou z našich prvních referenčních
realizací. Jako vždy nám šlo o maximální sladění architektury
interiéru, našeho nábytku i firemního korporátního stylu
klienta. A povedlo se! Klient byl s výsledkem maximálně
spokojený.

použité
vybavení:

ZI-30-A

ST-36-B

designová židle
stůl obdélný
z lakované překližky 120 x 50 cm

www.zapujcka.cz

KONFERENCE
konference pro 600 osob,
uspořádání “škola”

www.zapujcka.cz

V moderních prostorách Fora Karlín jsme realizovali konferenci
pro 600 osob. Pro tuto příležitost jsme použili ideální stůl
ST-36-B pro dvě osoby. V rámci stolů bez ubrusů má
ZÁPŮJČKA.CZ nejširší nabídku na trhu a disponuje stovkami
kusů. Jen pracovní stoly umíme v rozměrech 80x80, 120x50,
120x80, 150x70 a 160x80 cm, což nám vždy umožní zvolit ten
nelepší typ pro vaší akci a prostor.

použité
vybavení:

ST-36-B

ST-18-A

stůl obdélný
120 x 50 cm

barový stůl se
strečovým ubrusem

TISKOVÁ KONFERENCE
pro 30 osob, Letiště, Praha

použité vybavení:

Častou zakázkou je pro nás zapůjčení nábytku a vybavení na tiskové konference.
Zejména v prostorách, které na to nejsou zařízené. Například v autosalonu,
výrobní hale nebo v letištní hale Ruzyňského letiště, jak je vidět zde v ukázce.
SD-04-A

ZI-30-A

křesílko
látkové

designová židle
panel š.100 cm,
z lakované překližky v. 208/ 250 cm

PA-01-A

DE-05-A

AV-08-A

ST-36-B

proutěná
dekorace

LED TV,
designový stojan

stůl obdélný
120 x 50 cm

www.zapujcka.cz

PANELOVÁ DISKUSE
Eventforum, The Chemistry Gallery, Praha
Pravidelně půjčovaným artiklem ZÁPŮJČKA.CZ
je vybavení a nábytek pro panelové diskuze. Široká
nabídka křesílek a konferenčních stolků je naší
předností. Stejně tak jsme schopni usadit vaše
účastníky v hledišti v libovolné formě uspořádání.
Jako například zde na akci Eventforum.

použité vybavení:

SD-04-A

ST-22-A

ST-04-C

ZI-30-A

křesílko
látkové

konferenční stolek
90 x 55 cm

stůl kruhový
Ø 90 cm

designová židle
z lakované překližky

www.zapujcka.cz

DELL KONFERENCE
konference a prezentace firem, Praha

PU-13-A

SN-20-A

ZI-10-B

PA-15-B

prohnutý
infopult

stěna s opláštěním
a grafikou

barová židle,
výškově stavitelná

prosvělený panel
samostojný

Velké mezinárodní konference jsou pro nás příležitostí
použít to nejlepší co máme. Designové akreditační
a prezentační pulty, stejně jako prezentační stěny všech
typů. Jedno zda pro prezentaci partnerů, vystavovatelů,
vlastní akce či navigaci v konferenčních prostorách.
Ve všech případech kvalitní a designový nábytek
zásadně zvedne a zkvalitní vnímání a prestiž vaší akce.

ZI-40-A

ST-04-C

SN-20-A

židle designová
kožená

stůl kruhový
Ø 90 cm

stěna s opláštěním
a grafikou

ZÁPŮJČKA.CZ
půjčovna nábytku a vybavení na akce
www.zapujcka.cz

exhibitions

VÝSTAVA PPM
mezinárodní výstava quiltingu, Praha

Prague patchwork meeting je mezinárodní
výstava quiltingu s prezentací desítek
kolekcí z celého světa. Pro pořadatele
stavíme stovky metrů výstavních stěn
a k tomu realizujeme samostatné expozice
vystavovatelů. Ti své vybavení objednávají
přímo na našem webu ZÁPŮJČKA.CZ,
takže se pořadatel může maximálně
soustředit na organizování své akce
a není zatěžován klientskými změnami
a požadavky samostatných komerčních
prezentací. Tento model spolupráce se
nám oboustranně velmi osvědčil
a používáme jej již několik ročníků.

použité vybavení:

SN-18-A

ST-36-B

PO-01-A

modulová stěna
octanorm

stůl obdélný
120 x 50 cm

koberec

www.zapujcka.cz

VÝSTAVA PŘI KONFERENCI
obalový kongres, Praha

Společnost Syba každoročně pořádá soutěž Obal roku.
Slavnostní vyhlášení probíhá v rámci Obalového kongresu,
jehož součástí je také výstava a prezentace partnerů.
Pro tuto příležitost jsme navrhli a dodali jednoduché
a cenově atraktivní řešení unifikovaných prezentačních
stánků.

použité vybavení:

www.zapujcka.cz

OC-01-A

PU-01-A

ZI-09-A

PO-01-B

stánek řada
3x2m

pult
prezentační

čalouněná
konferenční židle

koberec

DESIGNOVÁ VÝSTAVA A KONFERENCE
konference a prezentace firem, Praha

IT konference přátel a podporovatelů Apple ICON konaná v Praze
v Dejvicích v Národní technické knihovně pro nás byla příležitost realizovat
něco designově výjimečného. Speciálně pro tuto akci jsme navrhli a dodali
kompletní vybavení včetně prezentačních pultů vystavovatelů. Bez jediného
viditelného šroubku. Ostatně jak jinak pro Apple, než designově!

použité
vybavení:

www.zapujcka.cz

+

BP-09-A

SN-12-A

AV-09-A

atypické
designové pulty

RGB prosvícený bar
plexi, lamino

prezentační stěna
4x3m

ozvučení aktivní
repro + mikrofon

FIREMNÍ DNY ELIT
sídlo společnosti, Praha
Společnost Elit, prodejce náhradních automobilových
dílů, si je dobře vědoma potřeby udržovat kvalitní
vztahy se svými odběrateli a dodavateli. Opakovaně
jsme pro ní realizovali tato firemní setkání. Naše
kompletní technické zajištění, obsahovalo realizaci
výstavy dodavatelů, prezentaci sponzoringu, venkovní
navigaci, lounge, catering, ale i například dětský
koutek. Tak, aby všech tři tisíce návštěvníků bylo vždy
spokojeno.

použité vybavení:

PA-07-A

PA-06-A

SE-02-A

VM-02-A

panel exteriérový
š.1,0 m, v. 2,5 m

sestava panelů
do sloupu 1x1 m

bodové světlo
na tyčce

vymezovač
lanový 2,5 m

www.zapujcka.cz

VÝSTAVA K DRAŽBĚ
charitativní akce OC Quadrio, Praha

použité
vybavení:
Naše společnost se stala hrdým partnerem Výstavy k dražbě sportovních
artefaktů pořádané v obchodním centru Quadrio v Praze. Jsme rádi,
že zapůjčením vitrín jsme mohli podpořit tuto úžasnou charitativní akci.
VI-07-A

VI-01-A

vitrína vysoká
1x1m

vitrína pultová
1 x 0,5 m

www.zapujcka.cz

ZÁPŮJČKA.CZ
půjčovna nábytku a vybavení na akce
www.zapujcka.cz

presentations

PREZENTACE NOVINEK
popisovatelná stěna s grafikou

použité vybavení:
Pro značku Kenzo jsme u příležitosti představení novinek
vytvořili a zapůjčili potištěnou popisovatelnou prezentační
stěnu podtrženou stylovým kobercem a našimi bílými taburety.
SN-20-A

SD-23-A

PO-01-C

stěna s opláštěním
a grafikou

plastový
taburet

koberec

www.zapujcka.cz

PREZENTACE CEN
Český svaz pivovarů a sladoven, Národní muzeum, Praha

Pro prezentaci cen Českého svazu pivovarů a sladoven
ve foyer Národního muzea v Praze jsme zapůjčili naše
designové osvětlené vitríny VI-05-A a VI-09-A. Jsme
názoru, že exkluzivní prostor a produkt si zaslouží
adekvátně exkluzivní vystavení.
www.zapujcka.cz

použité
vybavení:

VI-09-A

VI-05-A

vitrína s krytem
a LED osvětlením

vitrína s krytem
a LED osvětlením

BRANDING
Connessi al futuro, Forum Karlín, Praha

Pro exkluzivní branding akce Connessi al futuro v pražském Foru
Karlín jsme zapůjčili náš světelný panel PA-15-B v oboustranném
provedení s možností instalace v interiéru i exteriéru. Jeho použitím
jsme vytvořili nepřehlédnutelné označení vstupu do prostor akce,
stejně tak jako následná označení sálů v interiéru.

použité vybavení:

PA-15-B
prosvělený panel
samostojný

www.zapujcka.cz

FIREMNÍ DNY ŠKODA AUTO
Mladá Boleslav

Firemní dny Škoda jsou vždy oslavou úspěchu této české značky. Pravidelně
zapůjčujeme vybavení na tyto akce, které se konají přímo v areálu automobilky.
Jedním z požadavků je například vytvoření veřejného výstavního prostoru přímo
ve výrobních halách. Pro tento účel pokládáme koberce a zapůjčujeme stovky
metrů dělících stěn různých typů.

použité vybavení:

SN-20-A

PO-01-D

HA-10-A

ST-36-B

ZI-44-A

AV-06-A

VI-03-A

stěna s opláštěním
a grafikou

koberec

stan nůžkový 3x3m
s bočnicemi

stůl obdélný
120 x 50 cm

plastová židle
skládací

flip chart tabule

regál

ZDRAVOTNÍ OSVĚTA
Škoda Auto, OC Bondy, Mladá Boleslav

Osvěta, prevence a kvalita zdraví. To jsou důležité hodnoty pro
společnost Škoda Auto. V obchodním centru Bondy v Mladě
Boleslavi jsme v rámci tohoto programu realizovali konzultační
lékařské centrum. Součástí této instalace jsme zapůjčovali nejen
přednáškovou a prezentační část, ale také převlékací kabiny
a vyšetřovny lékařů.
www.zapujcka.cz

použité vybavení:

PU-13-A

ZI-10-B

ZI-51-A

SD-18-A

SA-01-A

ZI-30-A

infopult
prohnutý

barová židle
výškově stavitelná

barová židle
designová

taburet s látkovým
potahem

převlékací kabinka
se závěsem

designová židle
z lakované překližky

PRODEJ DÁRKOVÝCH KARET
obchodní centrum Chodov
Z naší široké nabídky prezentačních pultů si vybere
každý. Obchodní centrum Chodov si pro prezentaci
a prodej dárkových karet zvolilo náš světelný prezentační
pult BP-08-B. A s úspěchem. Takovouto prezentaci
nikdo nepřehlédne!

použité vybavení:

BP-08-A

PU-12-A

PU-13-A

ZI-10-B

prosvícený pult
plexi, lamino

designový info pult

infopult
prohnutý

barová židle
výškově stavitelná

www.zapujcka.cz

ZÁPŮJČKA.CZ
půjčovna nábytku a vybavení na akce
www.zapujcka.cz

stands

VÝSTAVNÍ EXPOZICE DE.FAKTO
výstaviště Holešovice, Praha

Panel, stěna, pult a stánek je hotový! U příležitosti výstavy interiéru a designu
v Praze v Holešovicích jsme pro společnost de.fakto navrhli a zapůjčili tuto výstavní
expozici. Zvolili jsme jednoduché a maximálně efektivní řešení. V porovnání
s ostatními byl stánek nepřehlédnutelný a přitom klientovi stačilo si od nás zapůjčit
jen pár věcí.
SN-16-A

PU-12-A

oboustranná
světelná stěna

designový info pult

www.zapujcka.cz

VÝSTAVNÍ STÁNEK MERCEDES BENZ
výstaviště Holešovice, Praha

použité
vybavení:
Prvotřídní kvalita značky Mercedes-Benz si zaslouží prvotřídní kvalitu
prezentace i námi zapůjčovaného nábytku. Již několik let jsme
exkluzivními dodavateli vybavení pro tuto automobilku, ať už se jedná
o výstavní stánek nebo jiné jejich firemní eventy.

BP-06-A

ZI-10-B

DE-05-A

ST-42-A

barový pult
lamino platina

barová židle
výškově stavitelná

proutěná dekorace

bistro stůl obdélný

VÝSTAVNÍ STÁNEK MOOD:
výstaviště Letňany, Praha
Lidé z Mood Media jsou příkladem
kreativního myšlení. Jak jinak hned
vypadá tento „obyčejný“ stánek, když si
do něj od nás zapůjčíte designový pult,
barel, sedačku a vitrínu! Nechte se
inspirovat a dělejte s námi své stánky
chytře, levně, efektivně a přitom
výjimečné!

použité vybavení:

PU-12-A

SN-18-A

designový info pult

modulová stěna
octanorm

VI-05-A

KV-02-A

KV-03-A

vitrína s krytem
a LED osvětlením

lednice

plnoautomatický
kávovar

www.zapujcka.cz

ZÁPŮJČKA.CZ
půjčovna nábytku a vybavení na akce
www.zapujcka.cz

other

NÁVRH ARCHITEKTA
prezentace BMW, IFF Karlovy Vary

Pro BMW, jakožto hlavního partnera Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech, jsme navrhli jeho festivalovou
prezentaci. Nejsme jen půjčovna nábytku. Naše společnost
vlastní zkušený tým architektů, kteří jsou připraveni vám
navrhnout tu nejlepší prezentaci ze všech.

+

+

+

architektonický
návrh

3D vizualizace

projektová
dokumentace

www.zapujcka.cz

TECHNICKÝ SERVIS
PGA European tour, Prosper Golf Resort, Čeladná

PGA turnaj v rámci European tour je svátkem pro všechny golfové příznivce. Pro nás pak příležitostí realizovat
technické zázemí takovéto prestižní akce evropského formátu. V rámci konání této akce v Prosper Golf Resort Čeladná
jsme opakovaně zapůjčovali vše do akreditačního centra, tiskového centra, sálů pro novináře, prostoru pro kedíky,
vybavení VIP stanů partnerů, areálové venkovní navigace a mnoho dalších. Prostě několik kamiónů vybavení.

www.zapujcka.cz

použité
vybavení:

ST-03-A

ZI-09-A

ST-29-A

SE-01-A

SE-13-A

PU-02-A

PA-02-B

stůl obdélný
120 x 80 cm

konferenční židle
čalouněná

kancelářský
pracovní stůl

bodové světlo
60 W

prodlužovací kabel
220 V

pult recepční/
registrační

panel š.100 cm,
v.110 cm

MONTOVANÉ STĚNY
obchodní centrum Chodov/ Metropole Zličín, Praha

Naše montované stěny zapůjčujeme nejen u příležitosti různých promo akcí,
ale také během přestaveb, rekonstrukcí či kdekoliv jinde, kde je dočasně
potřeba oddělit prostory. Obvykle na stěny také vyrábíme a lepíme reklamní
grafiku. Na výběr máme několik variant stěn v různých cenách i technickém
provedení.

použité vybavení:

SN-20-A

+

stěna s opláštěním
a grafikou

reklamní grafický
polep

www.zapujcka.cz

půjčovna nábytku a vybavení na akce
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