
Pèrgola doble de 36m2

Secció Alçat

Planta
3,00 m               3,00 m               3,00 m

      4,00 m

     2,50 m

      2,70 m

Informació tècnica:

Estructura de fusta destinat a un ús 
comercial. 
Cada pilar està integrat amb un test de 
vegetació lliure.
Cada quadrant té una superfíce útil de 
12m2. Amb el seu propi sistema eléctric 
integrat.
La unió de dos d’aquests quadrants més 
l’espai de pas entre ells, fa un total de 
36 m 2, sent el total d’espai d’exposició.

- Mesures: 4 x 9 m total.



Pèrgola doble de 26 m2

Secció Alçat

Informació tècnica:

Estructura de fusta destinat a un ús 
comercial. 
Cada pilar està integrat amb un test 
de vegetació lliure.
Cada quadrant té una superfíce útil 
de 12m2. Amb el seu propi sistema 
eléctric integrat.
La unió de dos d’aquests quadrants 
més l’espai de pas entre ells, fa un 
total de 26 m 2, sent el total d’espai 
d’exposició.

- Mesures: 3 x 8,73 m total.

Planta
 3,00 m

      4,00 m
      4,00 m

       0,73 m



Informació tècnica:
Estructura de fusta destinat a un 
ús comercial. 

Cada quadrant té una superfíce 
útil de 11m 2. Amb el seu propi 
sistema eléctric integrat. 
Tres de les seves cares están 
obertes al públic amb totalitat 
d’ús. 
Aquest serà l’espai destinat a 
exposició ofert. 

- Mesures: 3,20 x 6,60 m total.

Pèrgola doble de 21m2

Alçat

Planta
 3,20 m

      2,70 m

 6,60 m

Alçat



Pèrgola de 12m2

Secció AlçatAlçat

Planta
 3,00 m

Informació tècnica:

Estructura de fusta destinat a un ús 
comercial. 
Cada pilar està integrat amb un test de 
vegetació lliure.

Cada quadrant té una superfíce útil de 
12m2. Amb el seu propi sistema eléctric 
integrat. Aquest serà l’espai destinat a 
exposició ofert.

- Mesures: 3 x 4 m total.

      4,00 m

      2,70 m

     2,50 m



Pèrgola de 10 m2

Alçat

Planta
 3,20 m

 3,20 m
      3,50 m

      2,55 m

Secció

Informació tècnica:

Estructura de fusta destinat a ús 
comercial. 

Té forma quadrada i la seva 
superfície útil és de 10m 2. Tres 
de les seves cares están obertes 
al públic amb totalitat d’ús. 

La pèrgola disposa de sistema 
elèctric.

- Mesures: 3,20 x 3,20 m total.



Informació tècnica:

Alçat

Planta

Alçat

 5,00 m3,50 m
4,00 m

2,60 m

Haima de lona impermeable amb suports de 
fusta.

Cada quadrant té una superfíce útil de 17m2. 
Amb el seu propi sistema eléctric integrat. 
Dos de les seves cares están obertes al 
públic amb totalitat d’ús. 
Aquest serà l’espai destinat a exposició 
ofert. 

- Mesures: 3,50 x 5,00 m total.

Haima de 17m2



Planta
 2,50 m

Alçat

 2,50 m

L’espai descrit es troba a la zona boho, 
aquesta serà l’àrea que es dona per expositor i 
podrà utilitzar. 

El total d’aquesta superfície són 6m2
El sistema elèctric és centralitzat per a 
diferents expositors.

Les quatre cares del Pop-Up Store romandran 
obertes durant el període d’exposició al públic

- Mesures: 2,5 x 2,5 m total.

Informació tècnica:

Pop-Up Store de 6 m2


