Potrzebujesz dodatkowo
tymczasowej przestrzeni?
•
•
•
•
•

Dostosowane do wymagań
Zbudowane i wyposażone w kilka dni
Elastyczne wymiary, design i okres użytkowania
Możliwość przyłączenia do istniejącego budynku
Łatwe do podziału na mniejsze pomieszczenia

Neptunus może szybko zapewnić
dodatkową przestrzeń dla restauracji
i branży hotelarskiej
Czy konieczność zachowania dystansu społecznego
stanie się normą? Przygotuj się do powiększenia swojej
przestrzeni usługowej. Neptunus może zapewnić
dodatkowe miejsce dla restauracji, kuchni lub stołówki.
Oferujemy również zadaszenie tarasu lub antresolę.
O czasie najmu decydujesz sam.

Elastyczne wymiary, design i okres
użytkowania
Nasze hale mogą być dostarczane w różnych rozmiarach
i kształtach. Bez względu na to, ile potrzeba dodatkowej
przestrzeni, Neptunus zaproponuje rozwiązanie. Nasze
hale namiotowe są szybkim i ekonomicznym rozwiązaniem.
Istnieje możliwość połączenia z istniejącym budynkiem.
Dobudowanie piętra jako taras pozwoli stworzyć
dodatkowe miejsce, a dzięki płynnemu połączeniu
z istniejącą infrastrukturą zapewni funkcjonalność
i standard usług , do którego przyzwyczajeni są goście oraz
pracownicy, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu
społecznego.

Zastosowanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauracja
Kawiarnia
Stołówka
Pomieszczenie cateringu
Tymczasowa kuchnia
Garderoba
Sanitariaty
Zadaszenie tarasu
Dodatkowe półpiętro
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Dostosowane do wymagań
Nasze namioty można ustawić w zależności od potrzeb.
Konstrukcje są standardowo wyposażone w podniesiony
system podłogi kasetonowej i w razie potrzeby można je
podzielić. Ściany, podłogi i sufit można wysłonić materiałem,
nadając wnętrzu oczekiwany charakter. Wnętrze może zostać
zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami, wykorzystując
istniejące meble. Możliwości jest wiele.

Szeroka gama struktur
Oferujemy różnego rodzaju hale. Nasze struktury tj. Alure
Globe, Apollo, Aluhall, Pluton to tylko niektóre z szerokiej gamy
produktów. Ciekawym rozwiązaniem jest półpiętro Mezzanine
ze schodami, które zapewnia górny poziom i maksymalne
wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Aby sprawdzić pełną
ofertę produktów Neptunus, kliknij tutaj.

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Szybko potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Odwiedź naszą
stronę internetową, wypełnij formularz lub skontaktuj się z
jednym z naszych doradców!
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