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Świetny design mebli, całkiem nowe nośniki brandingowe,
meble multimedialne i modułowe.

Zaprojektowane tak, że doskonale się ze sobą łączą.
Wprowadzasz elementy brandingu wydarzenia.

Budujesz przestrzeń jak z klocków.

Panujesz nad kosztami. Zaskakujesz innowacyjnymi elementami,
których uczestnicy nie zobaczą w innych ofertach.

To więcej niż wynajem mebli,
bo rezultatem może być kompletne, innowacyjne wydarzenie

wraz z brandingiem marki Klienta.
W każdym miejscu, na każdym budżecie.

 A jeśli po prostu chcesz wynająć krzesło albo mównicę, 
nadal jesteś w doskonałym miejscu!

spice4space. smart design.



Fotel SIMPLY U

Wymiary: 70 | 61 | h 66 cm
Materiał: ekoskóra

Kolor: biały

Krzesło SILVE

Wymiary: 42 | 48 | h 81 cm
Materiał: ekoskóra

Kolor: biały | szary | niebieski

Krzesło TULIPI

Wymiary: 60 | 60 | h 81 cm
Materiał: włókno szklane | aluminium

Kolor: czarny

Kolor poduszki: czerwony | czarny
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Z spice4space wygodnie i stylowo usadzisz
uczestników konferencji. Lekkie krzesła
SILVE charakteryzujące się solidnością
wykonania i doskonałą ergonomią zapewnią
komfort podczas długich wydarzeń.
Na scenie i spotkaniach dyskusyjnych
sprawdzą się klasyczne fotele SIMPLY U
bądź innowacyjne obrotowe fotele TULIPI.

KRZESŁA & FOTELE
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Sofa SIMPLY U

Wymiary: 156 | 61  | h 66 cm
Materiał: ekoskóra

Kolor: biały

Fotel SIMPLY U

Wymiary: 70 | 61 | h 66 cm
Materiał: ekoskóra

Kolor: biały

Meble trawiaste HERBE

Wymiary - SOFA: 156 | 83 | h 85 cm
Wymiary - FOTEL: 74 | 74 | h 74 cm
Wymiary - PUFA: 54 | 54 | h 45 cm

Materiał: sztuczna trawa
Kolor: zielony

Pufa SIMPLY U

Wymiary: 40 | 40 | h 40 cm
Materiał: ekoskóra

Kolor: biały

Stolik SIMPLY U

Wymiary: 50 | 50 | h 50 cm
Materiał: płyta meblowa, stal nierdzewna

Kolor: biały | czarny | drewno

Meble lounge linii SIMPLE
zostały zaprojektowane z myślą o tworzeniu
wygodnej, foremnej przestrzeni i atmosfery 
miejsca spotkań podczas każdego eventu.
Klasyczny styl doskonale
wpasowuje się w wystrój każdego wnętrza.

MEBLE LOUNGE
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Stół bankietowy HERO B

Wymiary: 140 | 140 | h 77 cm
Materiał: płyta meblowa, stal nierdzewna

Kolor: biały | drewno

Stolik | Postument SIMPLY mini

Wymiary: 30 | 30 | h 56 cm
Materiał: lakierowana płyta MDF,
blat na dystansach z plexi/szkło

Kolor: biały

Stolik SIMPLY U

Wymiary: 50 | 50 | h 50 cm
Materiał: płyta meblowa, stal nierdzewna

Kolor: biały | czarny | drewno

Stolik koktajlowy HERO K

Wymiary: 50 | 50 | h 110 cm
Materiał: płyta meblowa, stal nierdzewna

Kolor: biały | czarny | drewno

Stolik | Postument OVAL
Wymiary:       33 | h 50 cm

Materiał: plastik
Kolor: czerwony

Są takie meble, bez których ani rusz. 
Jak nasze stoły i stoliki. Zaprojektowane tak, 
by pasowały do każdego nowoczesnego 
wydarzenia i do pozostałych mebli spice4space. 
Niezastąpione w strefie lounge, na bankiecie, 
a czasem na scenie. 
Solidna podstawa każdego wydarzenia.

STOŁY I STOLIKI
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Hoker HERO

Wymiary: 30 | 30 | h 80 cm
Materiał: ekoskóra | stal nierdzewna

Kolor: biały | czarny 

Stolik koktajlowy HERO K

Wymiary: 50 | 50 | h 110 cm
Materiał: płyta meblowa | stal nierdzewna

Kolor: biały | czarny | drewno

Komplet designerskich stolików koktajlowych
i hokerów HERO jest niezastąpiony na bankietach. 
Ale to również idealne rozwiązanie przy aranżacji
punktów konsultacyjnych podczas targów.
Funkcjonalność w parze z wygodą. 
I świetna forma połączona  z jakością podstaw 
ze stali nierdzewnej.

MEBLE KOKTAJLOWE
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Kiosk multimedialny LINEUP 
Wymiary: 72 | 53 | h 180 cm

Rozmiar ekranu: 46”
Kolor: biały

Stand multimedialny XELO 
Wymiary: 169 | 125 | 99,6 cm

Rozmiar ekranu: 42”
Kolor: biały 

Pylon multimedialny POST IT 
Wymiary: 40 | h 160 cm

Rozmiar ekranu: 29”
Kolor: srebrny

Przyciągają uwagę wszędzie tam, gdzie liczy się 
skuteczny przekaz informacji albo po prostu 
nowoczesny wizerunek. Multimedialna komunikacja 
z uczestnikami wydarzenia, skuteczne przekazywanie 
informacji o programie albo przestrzeni. 
I narzędzia dotąd nieznane na rynku eventowym. 
Meble multimedialne to sposób, by się wyróżnić!

MEBLE 
MULTIMEDIALNE
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ekran poglądowy
dla mówcy zainstalowany

pod przezroczystym blatem

wyświetlacz LED 13’’ 
z ekran dotykowym dla mówcy

Mównica LINEUP 
Wymiary: 38 | 38 | h 106 cm

Materiał: płyta meblowa /plexi
Kolor: biały 

Mównica multimedialna MOOVY
Wymiary: 35 | 35 | h 108 cm
Materiał: stal lakierowana

Kolor: biały 

ii

Mównice multimedialne spice4space to podstawa 
nowoczesnej konferencji. Ekrany podglądowe w blatach 
lub na froncie, wewnętrzne instalacje mikrofonowe 
i prosta forma, która nada lekkość każdej konferencji i gali. 
Mównica multimedialna wreszcie może być smukła!

MÓWNICE
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Lada LINEUP 
Wymiary: 133 | 40 | h 110 cm

Materiał: płyta meblowa | plexi | PCV
Kolor: biały | czarny | jasny brąz

Lada łukowa LINEUP 
Wymiary: 133 | 40 | h 110 cm

Materiał: płyta meblowa | plexi | PCV
Kolor: biały | czarny | jasny brąz

dedykowana grafika dla frontu,
podświetlenie frontu

dedykowana grafika dla frontu
podświetlenie frontu

i

i

Recepcje systemowe LINEUP
to rozwiązanie wszystkich potrzeb związanych 
z formą i funkcją systemu recepcyjnego. 
Dowolna konfiguracja modułów w ciągi i wyspy. 
Nowoczesne, podświetlane fronty 
i zaokrąglone narożniki. 
Pamiętaj o nas. 
Bo pierwsze wrażenie... robi się tylko raz!

RECEPCJE | BARY
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Totem podświetlany LINEUP 
Wymiary STANDARD:  40 | 5 | h 160 cm

Wymiary MAXI:  50 | 5 | h 200 cm
Materiał: aluminium | stal | plexi | PCV

dedykowana grafika dla frontu,
podświetlenie frontu

i

Pylon multimedialny POST IT 
Wymiary:  40 | h 160 cm

Rozmiar ekranu: 29”
Kolor: srebrny

Stand AIR 
Wymiary:  30 | h 150 cm

Materiał: plexi
Kolor: transparentny

Samostojące nowoczesne standy
przystosowane do publikacji grafiki
lub animacji. Idealnie sprawdzają się
przy oznaczeniu przestrzeni
i ciągów komunikacyjnych.
Spójne i nowoczesne narzędzie komunikacji
współtworzące wizerunek marki
w każdej przestrzeni.

BRANDING
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35 > 38 Słupki ogrodzeniowe
Wymiary: 60 | podstawa 32 cm

Materiał: stal chromowana
Kolor: czerwony | niebieski

Ściany systemowe LINEUP
Wymiary: 100 | h 125 cm

Materiał: rama aluminiowa
Płyta: HDF | PCV | plexi

Ściany systemowe LINEUP Maxi
Wymiary: 100 | h 250 cm

Materiał: rama aluminiowa
Płyta: HDF | PCV | plexi

Szatnia modułowa
Wymiary: 160 | h 170 cm

Materiał: stal malowana proszkowo
Kolor: szary

Panele ścienne MOSS
Wymiary: 100 | h 125 cm

Materiał: wypełnienie – naturalny mech

Jeden moduł szatni na 60 kompletów ubrań. 
Każdy moduł posiada bloczki z numerami.

Pasują do zabudowy systemowej LINEUP.Możliwość zadruku.

Możliwość zadruku.

i

ii

i

spice4space to także praktyczne akcesoria,
które usprawnią organizację wydarzenia.
Eleganckie słupki grodzeniowe zapewniają
proste i szybkie wytyczanie ciągów
komunikacyjnych lub stref ograniczonego
dostępu. Zaś ściany systemowe LINEUP
to sprawdzone rozwiązanie przy budowie
scenografii, ścianek prasowych, 
wystaw i zabudowy targowej.

AKCESORIA
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Neon sceniczny LED kostki
Wymiary: 49 | 49 | h 49 cm

Materiał: aluminium | PCV | plexi

Neon sceniczny LED koła
Wymiary     : 70 cm i 80 cm

Materiał: rama aluminiowa | PCV | plexi

dedykowana grafika dla frontu,
oklejenie na dowolny kolor

dedykowana grafika dla frontu,
oklejenie na dowolny kolor

i

i
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E-GLOO 95

Wymiary    : 11 m
Powierzchnia: ok. 95 m2

Materiał: namiot pneumatyczny
Kolor: biały

E-GLOO 25
Wymiary    : 5,5 m

Powierzchnia: ok. 25 m2

Materiał: namiot pneumatyczny
Kolor: biały

TIPI
Wymiary wys. |    : 430 | 1000 cm
Powierzchnia (bez ścian): 20 m2

Materiał: konstrukacja stalowa,
poszycie wykonane 

z wodoszczelnej tkaniny poliestrowej
Kolor: biały

Namioty spice4space mają wyjątkową formę.
Ich faktura i kształt pomagają w tworzeniu
scenografii wydarzeń plenerowych
i targowych. Kolejna zaleta to pneumatyczna
konstrukcja pozwalająca na rozstawienie
namiotu w kilkanaście-kilkadziesiąt minut.
To bezcenne przy jednodniowych realizacjach.

ZADASZENIA
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Więcej niż wynajem mebli.
spice4space to designerskie klocki,
z którymi zbudujesz wyjątkowe wydarzenie.
Po swojemu, lepiej niż z wieloma dostawcami,
sprytnie dla budżetu i zaskakująco dla uczestników.
Meble, nietypowy branding multimedialny, nowatorskie akcesoria.
Elementy pasują do siebie. A Ty panujesz nad kosztami i wybierasz.

WIELE ROZWIĄZAŃ. JEDEN DESIGN.
PRZESTRZEŃ EVENTOWA NA NOWO.

SMART DESIGN
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© 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Marka Spice4Space, projekty, produkty i ich nazwy, aranżacje przestrzeni, a także fotografie i treści umieszczone w katalogu należą do spółki i podlegają ochronie. Jakiekolwiek ich wykorzystanie 

może odbywać się jedynie za pisemną zgodą właściciela. Wszystkie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach 
informacyjnych, dokumentując realizacje z użyciem produktów z katalogu spice4space. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest ograniczone przez właściwe przepisy prawa.



Smart design. Przestrzeń eventowa na nowo.

spice4space.pl

spice4space
ul.Ślusarska 9

30-710 Kraków
kontakt@spice4space.pl

 Danka Szczepaniak-Bury
brand manager

danka@spice4space.pl
+48 600 428 103


