
Utställare:  ............................................................

Adress:  ............................................................

Kontaktperson: ............................................................

Telefon:  ............................................................

E-mejl:  ............................................................

Webb:  ............................................................

Monter:  ...........

SERVICEKATALOG



Servicehäft et

Syft et 
Syft et med servicehäft et är att  ge Er utställare en presentati on av 
det serviceutbud som erbjuds från oss och våra partners. Häft et kan 
dessutom användas som beställningsunderlag för de produkter och 
tjänster som önskas. Dessutom vill vi ge informati on som är vikti g i 
samarbetet med oss.

Sorti ment
Sorti mentet är framtaget för att  passa de fl esta av de behov som 
Ni utställare kan ha. Därmed inte sagt att  det är heltäckande. 
Det är ingenti ng som tvingar en utställare att  använda 
sorti mentet i servicekatalogen. Det kan komma lägen då produkter 
är slut i lager. Vi och våra partner kommer då att  göra allt för att  
fi nna ersätt ningsprodukter.

Var hitt ar jag servicehäft et?
Servicehäft et hitt ar du på vår webb www.mclive.se 
Här kan du  öppna eller ladda hem en pdf med 
hela häft et. 
Du kan också gå in och ti tt a i digitalt ti dningsformat 
via länken:
htt p://sense.fl ashpublisher.se/fl ashpublisher/magazine/mclive
Här kan du både läsa och skriva ut informati onen. 

Att  beställa
Som utställare har du två möjligheter att  beställa ur sorti mentet:
     
          - Genom att  printa ut pdf:en och skriva i antalet du vill ha 
             av varje produkt och sedan skicka in ti ll oss på adress:
             Sense Expo AB, Vallbyvägen 14, 762 51  RIMBO
      
          - Genom att  fylla i digitalt direkt i pdf:en och sedan mejla 
             den ti ll oss på matti  as@senseforexpo.se

Tidsplan
För att  kunna leverera i ti d behöver vi din beställning senast 
20 mars 2010.

 

Övrigt
In och utf lytt ningsti der samt övrig nödvändig informati on fi nner du i 
utställarinformati onen på hemsidan www.mclive.se.
Du kan också få informati on genom att  ringa oss eller våra partners.
Kontaktuppgift fer fi nner du längst bak i servicehäft et.

Offi  ciella in och utf lytt ningsti der

Infl ytt ning utställare - Stora Holm
22 april kl 09.00
Utf lytt ning utställare - Stora Holm
Klar 25 april kl 24.00
Infl ytt ning utställare - Barkaby
29 april kl 09.00
Utf lytt ning - Barkaby
Klar 2 maj kl 24.00

Kontaktlista arrangör:

Anders Sjöholm, MotoLive AB, anders@motolive.se, 0708-96 24 94
Åsa Källsten, MotoLive AB, asa@motolive.se, 0763-44 22 25

Kontaktlista tält, montrar övrig service:

Prakti ska frågor Försäljning Servicehäft e mm
Matti  as Larsson  Cecilia Eckervig
matti  as@senseforexpo.se cecilia@senseforexpo.se
0735-198 311 0735-198303
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Allmän informati on Sid 1-2

Tekniska tjänster Sid 3

Inspirati on Sid 5-6

Tält Sid 7-8

Utrustning Sid 9-18
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 El

 220 Volts utt ag 1 fas 8 ampere      1.900:-   exkl moms       st
        

 230 volts utt ag i monter 16 ampere 1-fas      2.400:-  exkl moms       st  

  380 volts utt ag i monter 16 ampere 3-fas      3.100:-  exkl moms             st 
  

 380 volts utt ag 32 ampere 3-fas       4.900:-  exkl moms             st
 

 380 volts utt ag 63 ampere 3-fas      7.800:-  exkl moms             st

 EL

 380 volts grendosa - 3 vägs       165:-   exkl moms              st        

 220 V skarvsladd 25 meter         55:-  exkl moms              st  

 
 
 220 V skarvsladd 5-10 meter         40:-  exkl moms              st

 220V grendosa 3 vägs           28:-  exkl moms              st

 ANSLUTNINGAR EL

 
 
 
Anslutning som ingår i elpriset är dubbel grendosa vid 1 fast och CEE vid 3 fas                                                      st

 Byggcentral 16 amp  Hyra 1.100:-/ ställe                                                                                                         st
 

 
 Byggcentral 32 amp  Hyra 1.600:-/ställe                                                                                                          st

 Byggcentral “stor”  Hyra 1.900:-/ställe                                                                                                    st      
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Mässans elnät har växelström 240 volt 1-fas och 400 volt 3-fas 50 hz. Alla utt ag är skyddsjordade samt föregås av  
jordfelsbrytare. Inkoppling ti ll utställningsområdets fasta installati oner skall utf öras av mässans entreprenörer.
Elen kopplas på kvällen innan öppnandet kl 16.00 och stängs ned 1 ti mme eft er stängning.
Om oti llåten inkoppling skadar distributi onsnätet eller anläggningar kommer skadestånd att  utkrävas.
Belysning godkänd för utomhusbruk är det enda ti llåtna. Vid frågor runt el kontakta matti  as@senseforexpo.se

 LASTNING LOSSNING

 Pris för lastning och lossning inkl truck     750:-/ti mme exkl moms   

 Minimiti d:        30 minuter  

 
 För lastning och lossning fi nns avkörningsramper på området. Truckfi rma......fi nns på området under in och 
 utf lytt ning. Truckbehov beställer du nedan ti llsammans med att  du anger ti dpunkter för behovet

 BARKABY

 Lossning dag  kl  Lastning  dag kl

 Antal mc: ............st   Högsta godsvikt:............

 STORA HOLM
  
 Lossning dag  kl  Lastning  dag kl

 Antal mc: ............st   Högsta godsvikt:............
    
  

 ÖVRIGT

 Monterstädning i tält        450:-/ti mme  exkl moms        

 
 
   



INSPIRATION 1 - dubbel

Bilden visar hur 2 montrar kopplas ihop med tält. I övrigt samma utrustning som i 
exemplet ovan.

 

INSPIRATION 1

Tältyta: 90 m2
Golv: Flis (ingår ej i priset nedan)
El: El beställs separat 
Utrustning: 2 st bardisk Karin      1.750:- st     (hyr)  3.500:- 
 2 st ståbord         450:- st      (hyr)       900:- 
 2 st spotlights         294:- st      (hyr)        590:-
 Flaggstång      1.300:- st      (hyr)  1.300:-
 2 st Beachfl ag, 5,15    3.477:- st     (köp  6.954:-
 1 st Displaytunnel      6.400:- st      (köp)                     6.400:-

Prisexempel 1: 19.644:- (ett  ti llfälle) Två ti llfällen: 31.766:-
Logisti k: Nyckelfärdig inkl upp och nedmontering per ställe

INSPIRATION 2

Tältyta: 90 m2
Golv: Flis (ingår ej i priset nedan)
El: El beställs separat 
Utrustning: 4 st bardisk Karin      1.750:- st     (hyr)  7.000:- 
 4 st ståbord         450:- st     (hyr)  1.800:- 
 10 st spotlights         294:- st     (hyr)  2.940:-
 2 st fl aggstång      1.300:- st     (hyr)  2.600:-
 2 st Beachfl ag, 5,15    3.477:- st    (köp)  6.954:-
 4 st Displaytunnel      6.400:- st     (köp)                     26.600:-

Prisexempel 3: 47.894:-  Två ti llfällen: 75.149:
Logisti k: Nyckelfärdig inkl upp och nedmontering per ställe
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Tält (hyra)
Komplett era din monter med extra tältytor. Tälten är högkvalitati va. Komplett eras lämpligen
med innergolv enligt sorti mentslista nedan. Priset inkluderar transport, upp och nedmontering och
gäller per plats.

 Mått : 6 x 3 meter - påbyggnadsbar i 3 meters moduler.
 
Totalt exkl moms: Begär off ert

Beställer:            st
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Evenemang Medium
oändliga. Kan förses med dörrar och fönster. Evenemang Medium har 
ett mycket brett användningsområde, passar till allt från festivaler och  
idrottsevenemang till konferencer och bolagsstämmor.

10 m
10 m

4,82 m

3 m

Bredd

Topphöjd

Innerhöjd
Förlängs i 5-meterssektioner
Godkännandebevis 1502*

* Statens räddningsverksföreskrifter om besiktning av samlingstält, SRVS 1995:1

Tält (hyra)
Komplett era din monter med extra tältytor. Tälten är högkvalitati va. Komplett eras lämpligen
med innergolv enligt sorti mentslista nedan. Priset inkluderar transport, upp och nedmontering och
gäller per plats.

 Mått : 10 x 5 meter - påbyggnadsbar i 5 meters moduler.
 
Totalt exkl moms: Begär off ert

Beställer  st
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Tältgolv (hyra)
Högklassigt golv i trä gör din tältmiljö perfekt. Ett  rikti gt plant golv ger möjlighet ti ll stadigt
möblemang och ytor för produktexponering. Priset inkluderar transport, upp och nedmontering
och gäller per plats

Totalt exkl moms: 98:-m2

Beställer  st

   

Flis
Flis utkörd ti ll monter.

Pris exkl moms:  Pris ej klart vid tryckning - komplett eras inom kort

Bortf orsling av fl is  Pris ej klart vid tryckning - komplett eras inom kort

Beställer   m3 fl is inkl bortf orsling

 



Trästaket (köp)
Trästaket i sekti oner 1.800 mm x 800 mm. Vid beställning markera på ritning
var i montern ni önskar staketet placerat. I priset ingår transport.

Pris exkl moms:  400:-/löpmeter omonterat

 

Beställer:   löpmeter
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Gasolvärmare (hyra)
Ge ditt  tält och därmed dina kunder möjlighet ti ll värme i händelse av dåligt väder. Värmaren är
speciellt framtagen ti ll tälten som levereras ti ll MC för alla. Priset inkluderar transport, upp och 
nedmontering. Priset gäller hyra per plats.

Totalt exkl moms: Pris kommer

Beställer  st

   



Flag Stand (köp)
Robust fl aggställning för utomhusbruk

Expand FlagStand 1 är en lätt vikti g, bärbar fl agga som passar perfekt ti ll alla utomhusevent och 
kampanjer. Den är mycket stabil även i stark vind och har noga utvalda material för att  klara 
långvarigt utomhusbruk. Mycket stabil även vid stark vind.

•X-formad fot eller jordspett 
•Finns i 2, 3 och 4 meters höjd

•Levereras i väska för enkel transport

Totalt exkl moms inkl print: 2 m - 5.500:-, 3 m - 5.600:-, 4 m - 7.500:- (köp)

Beställer:  st............meters  

   

Roll Up Outdoor (köp)

Denna dubbelsidiga roll-up är utrustad med stödfött er och en fj ädrande stödpinne för att  garanterat
stabilitet även vid starkare vindar. Den är av mycket hög kvalitet för att  stå emot slitage av väder och 
vind och kan användas på nästan alla ytor, som sand, snö, gräs och asfalt. Den har en patentsökt 
lösning och passar alla typer av utomhusevent.

•Hög kvalitet för att  stå emot slitage av väder och vind
•Dubbelsidig för maximal exponering
•Sätt s upp på några minuter
•Lätt  att  bära med sig i två medföljande väskor

 Mått : Bredd: 85 cm 
 Höjd: 180 cm 
 Vikt: 14 kg 
Totalt exkl moms: 7.400:- inkl print  (köp)

Beställer:  st 

Flag Stand (köp)
FlagStand XL 

Extra hög och robust fl aggställning för utomhusbruk.
Expand FlagStand XL är en stabil och bärbar fl aggställning utrustad med fl aggstång med 
teleskopfunkti on, vilket gör det möjligt att  variera höjden upp ti ll 5,5 meter. Den enkla 
konstrukti onen med mycket få lösa delar förenklar transport och gör att  produkten går snabbt 
att  montera och sätt a upp. Expand FlagStand XL fi nns i två utf öranden; 
fot med vatt ensäckar och fot med viktplatt or.

• Mycket få lösa delar – ryms i ett  kolli 
• Mycket snabb att  montera och sätt a upp 
• Fot med vatt ensäckar för enkel transport eller fot med viktplatt or som snabbt skjuts på plats 
• Flaggstång med teleskopfunkti on som når upp ti ll 5,5 m höjd 
• Noga utvalda material för att  klara långvarigt utomhusbruk

Flaggställningens höjd:  5,5 m
Flaggans höjd & bredd  4,6 m x 1,2 m 

Totalt exkl moms: 10.800:- inkl print (köp)

Beställer:  st
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Beach Flag (köp)

Beachfl aggor med teleskopisk fl aggstång i tre delar passande för alla möjliga evenemang. 
Beachfl aggorna är ti ll för åretruntbruk. I skidbacken, på vintern eller mässor på sommaren 
likaväl som på golfb anan. En beachfl agga är en naturlig blickpunkt.

Antal 1-2 st  3-10
Storlek: 2,55 m 2.256:-  1.559:- (köp)
               3,95 m 2.811:-  2.185:- (köp)
               5,15 m 3.477:-  2.625:- (köp)

Priser exkl moms inkl tryck

Beställer:  st .....................m´s.

    

Displaytunnel (köp)

Unik utomhusdisplay med fj äderkonstrukti on.
Expand DisplayTunnel är en eff ektf ull budskapsbärare för dig som vill skapa extra uppmärksamhet. 
Denna bärbara utomhusdisplay passar utmärkt ti ll event och säljakti viteter i alla typer av miljöer. 
Produkten är uppbyggd kring en unik fj äderkonstrukti on som gör att  den fäller ut sig själv och fälls 
ihop med några enkla handgrepp enklare kan det inte bli! 

Mått :  Bredd: 62 cm, Höjd: 58 cm, Längd: 200 cm 
 Vikt inkl. tyghuva: 5 kg, Väska: 1,8 kg 
Totalt exkl moms  6.400:-   inkl print (köp)

Beställer:  st

    

   

 

Flaggstång exkl fl agga (hyra)

Hyra av fl aggstång med betongfundament. Priset inkluderar leverans ti ll monter på anvisad
plats och retur eft er mässa.

Längd på fl aggstången: 9 meter

Totalt exkl moms: 1.300:-  (hyra)
Beställer:  st
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Disken Karin (hyra)

Prakti sk informati on eller bardisk med “split level” skiva. Disken har invändig hylla för förvaring.
Flera sekti oner kan sätt as ti llsammans för en större disk. Det fi nns även ytt erhörn för ti lltalande 
avslutningar. Disken vitmålad med lackad trätopp (lätt  att  rengöra).
Mått : 1200 X 640 x 1.100 mm (H)
Övrigt: På bilden visas 36” plasma, väggsekti on i snickeri, spotlight
 och ett  broschyrställ. Ingår ej i priset nedan. 

Pris exkl moms (engångs): 1.750:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 3.325:-

Beställer:  st.....................ti llfällen

 

Ståbord (hyra)

Klassiskt barbord med vit toppskiva och kromat underrede. 
Mått : 1100 h x 700 d
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från monter

Totalt exkl moms: 450:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 855:-

Beställer:  st.....................ti llfällen

   

Barstol (hyra)

Barstol med vit plastsits och kromat underrede.
Mått : B 500, d 480 mm, h 890 mm, sitt höjd 530 mm  
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från monter

Totalt exkl moms  300:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 570:-

Beställer:  st.....................ti llfällen
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Sitt bord (hyra)

Sitt bord för mindre grupper (3-6 personer) i vitlaminerad skiva och kromat underrede.
Mått : 700 mm h x 700 mm d, 700 mm h x 1000 mm d
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från monter

Totalt exkl moms - 700 mm dia 325:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 615:-

Totalt exkl moms - 1000 mm dia 360:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 684:-

Beställer 700 dia:  st.....................ti llfällen

Beställer 1000 dia:  st.....................ti llfällen

Konferensstol (hyra)

Konferensstol med vit plastsits och kromat underrede.
Mått : B 450, d 500 mm, h 770 mm, sitt höjd 480 mm  
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från monter

Totalt exkl moms  295:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 560:-

Beställer:  st.....................ti llfällen

    

 

Plastmöbel (köp)

Trädgårdsgrupp i plast
1 bord och 4 stolar

Totalt exkl moms  625:

Beställer:  st
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Broschyrställ (hyra)

Broschyrställ - towermodell med plats för 4 st broschyrer i varje ställ.

Totalt exkl moms  415:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 789:-

Beställer:  st.....................ti llfällen

  

 

Kaff ekokare (köp)

Kaff ekokare med dubbel kapacitet - 24 koppar.
Mått : -
Övrigt: Kräver elutag i montern. I priset ingår transport ti ll och 
 från montern. Kaff esats med 200 koppar kaff e, muggar, skedar
 fi lter, plastdunk, socker och gräddpulver.

Kaff ekokare, totalt exkl moms:    375:- 
Kaff esats enligt ovan 1.475:- 

Beställer:  st

Spotlight på arm (hyra)

Spotlight på arm 150 W.
Mått : -
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från mässan. Montage 
 ingår på monter där Sense bygger väggar mm. Vid beställning
 “stand alone” monterar kund själv.
 
Totalt exkl moms: 295:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 560:-

Beställer:  st.....................ti llfällen



Klädhängare

Fristående klädhängare  modell “älg” med 5 krokar.

Mått :  1.800 mm
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från monter

Totalt exkl moms: 210:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 399:-

Beställer:  st.....................ti llfällen
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Kylskåp

Kylskåp 140 liter - vitt .
Mått : 660 x 600 mm. Höjd 850 mm 
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från monter

Totalt exkl moms 750:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 1.425:-

Beställer:  st.....................ti llfällen

  

Hylla för exponering eller förvaring (hyra)

Vitlaminerade skivor (5 st) och kromade gavlar altenati vt lagerhylla helt i trä.

Mått : 1740 mm (h)x 880 mm (b)x550 (d)
Övrigt: Priset inkluderar transport, montering och demontering.
 
Totalt exkl moms-trä: 340:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 646:-

Beställer:  st.....................ti llfällen



Podie - trekant (hyra) 

Vitmålat podie i trä (mdf). Prakti skt podie av “legotyp”. Är möjligt att  bygga i en mängd olika
formati oner och höjder. Bott enpodiet försett  med en sockel.  På bilden ser du de två olika 
systemdelarna.
Mått : 707x500x500 mm, höjd 200 mm per sekti on.
Övrigt: På miljöbilden visas ett  podie bestående av 3 st sockeldelar
 och 3 byggdelar. I priset ingår inte montering, demontering
 och frakt.
 
Totalt exkl moms: 175:- byggdel, 95:- per toppskiva 
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 332:- byggdel, 180:- per toppskiva

Beställer:  st.....................ti llfällen

Beställer:  st.....................ti llfällen
 

Sopbehållare (köp)

Sopbehållare som rymmer 120 liter inkl 5 sopsäckar.
Mått : -  
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll monter. Engångsarti kel.

Totalt exkl moms  150:-

Beställer:  st
    

 

Förråd med låsbar dörr (hyra)

Förråd 2 x 1 meter med låsbar dörr

Totalt exkl moms  3.500:-
Pris exkl moms (2 ti llfällen): 6.650

Beställer:  st.....................ti llfällen
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Bildskärmar

Bildskärmar för väggmontage i olika storlekar - LCD. 
Vid komplett erande frågor och andra delar av sorti mentet hänvisar vi ti ll vår partner 
Sense Expo AB enligt kontaktlista.

Storlek: 19-60”
Övrigt: Priset inkluderar transport ti ll och från monter samt
 montage på vägg och inkoppling enligt anvisning.
Tillägg: Golvstati v, DVD och dator med operati vsystem Xp, trådlöst
 nätverkskort och Offi  cepaket installerat.

Totalt exkl moms-19”:    995:-   st  

Totalt exkl moms-40”: 2.790:-   st 

Totalt exkl moms-60”: 5.490:-   st 

Totalt exkl moms-DVD:     280:-  st 

Totalt exkl moms-Golvstati v:     550:-  st 

Totalt exkl moms-Laptop: 1.975:-   st 

Grafi k
Nedan fi nner du några prisexempel på bilder och banderoller per m2. 

Prisexempel:

Print på papper, laminerat uppfodrat på 5 mm kapaskiva 975:- m2
Print på tyg (sublimerat) med kanal uppe och nere  650:-m2
Print på banderoll inkl öljett er    550:-m2

Startkostnad:    375:-

Priserna är baserade på tryckfärdiga original. Vid beställning kontakta
Sense For Expo AB enligt kontaktlistan.

Vario d100 Roll Up

Kompakt i storlek och snabb och eff ekti v att  använda. d100 möjliggör snabb utrullning av grafi ken,
och på några sekunder erhåller du en display. Återanvändning är en självklarhet. System och belys-
ning i prakti sk bärväska. Finns i två storlekar som standard, 840 och 1000 mm bredd. Det unika med
d100 är möjligheten att  koppla på Octanorms ti llbehörssystem via spåret i rullen.

Mått : Höjd 2300 mm, bredder 840 och 1.000 mm
Grafi k: Texti lvåder i hög kvalitet
Belysning: 1 st spotlights på arm ingår.
Övrigt: Levereras i prakti sk väska. Ev original ti llkommer. Observera att 
 bilden visar 2 st system ti llsammans. Systemet hyrs och våden
 köps.

Totalt exkl moms: 840 mm       1.795:-      st
(Systemen hyrs) 1000 mm    2.100:-     st 



4-EXPO Rental System
utvecklat av Sense Expo AB

4-EXPO Rental System - ett  modulsystem
för monterbyggnati on. Systemet är ut-
vecklat för att  möta ti dens krav på design
och funkti on i kombinati on med fl exibilitet,
enkelhet och miljö.

4-EXPO erbjuder designade monter-
lösningar ti ll rätt  pris!

Kontakta oss för informati on:
info@senseforexpo.se

SERVICEKATALOG
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