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Descritivo montagem padronizada  
Básica e Chave na Mão  

 
 

Realização e Promoção: 

IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração 

Tel.: (61) 3364-7272 

Organização: 

Inovar Eventos 

Tel.: (21) 2432-6644 

 



 

CAEx – Centro de Apoio ao Expositor  
A Inovar Eventos Ltda é a empresa organizadora da Exposibram 2019 e, entre outras 
atribuições, está encarregada do atendimento do CAEx - Centro de Apoio ao Expositor, em 
apoio aos expositores e seus contratados.  
Durante a fase preparatória, o contato é feito pelo escritório da Inovar, e na fase de montagem, 
evento e desmontagem, haverá um escritório de atendimento no Expominas. 
 
Assim, em caso de dúvidas, inclusive quanto a montagem padronizada, entrar em contato com:  
 CAex – Inovar Eventos  
 Telefone: 21 – 2432 6644 
 E-mail: exposibram@hyrnastha-inovar.com.br  
 

 Montadora dos estandes padronizados  

A montagem básica e chave na mão dos estande padronizados será executada por empresa de 

montagem contratada pelo IBRAM e oportunamente serão enviados os dados da empresa 

contratada e instrutivo para envio de dados para a testeira e contratação de elementos 

complementares opcionais para o estande.  

Descritivos das montagens   

Montagem Básica – opcional até 18m² 

PISO 

Piso elevado a 10cm em tablado com revestimento em 
forração cor cinza grafite. Rampa de acesso para deficientes 
físicos. 

PAREDES 
As paredes limítrofes serão em sistemas de perfis e 
travessas de alumínio anodizado com fechamento em 
painéis de TS na cor branca e terão 2,70m de altura.  

TETO  O teto com pergolado parcial para travamento. 

TESTEIRA  

Testeira na cor branca com 0,50m de altura em todo o 
contorno do estande e no frontal Z-560 ou similar, adesivada 
na cor preta. Placa de identificação em MDF no formato 
elipse, com aplicação do nome do expositor em adesivo 
vinílico. 

ILUMINAÇÃO 

1 spot light com lâmpadas de 100W a cada 3m², e 1 
instalado na testeira.  
1 tomada universal 110V/500W por estande. 
 

ATENÇÃO 

ESTANDES COM 
DIFERENÇAS NA 
MONTAGEM 

Obs.: estandes abaixo terão diferenças em sua montagem: 
testeira com layout diferenciado,  piso elevado  e altura 
das paredes.  

a) Nível 1- Secretaria - Os estandes com numeração 
AS01 a AS14 terão a parte frontal com 2,50m de 
altura e a parede de fundos com 2,30m  

b) Nível 2 - Foyer - Os estandes com numeração Y01 a 
Y17 terão a parte frontal com 2,50m de altura e a 
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parede de fundos com 2,30m; 
c) Nível 3 - Pavilhão - Estandes localizados nas salas da 

Rua S, numeração S01, S08, S38, S74, S100, S108 e 
salas com espaços locáveis acoplados aos estandes 
S34, S42 e S70 terão altura máxima de 2,20m e não 
terão piso elevado. 

Montagem Chave na mão – opcional até 18m² 

PISO 
Piso elevado a 10cm em tablado com revestimento em forração na 
cor cinza grafite. Rampa de acesso para deficientes físicos. 

PAREDES 

As paredes limítrofes serão em sistemas de perfis e travessas de 
alumínio anodizado com fechamento em painéis de TS na cor 
branca e terão 2,70m de altura.  

Área de depósito com 1m² com porta  e 2 prateleiras. 

Fechamento de sala para os estandes com 16 e 18m² com parede 
½ vidro e ½ painel  

  

TETO  
O teto será pergolado parcial, montado em sistema de perfis e 
travessas de alumínio anodizado sem fechamento. 

TESTEIRA  
Testeira com logomarca da empresa expositora aplicada em 
adesivo sobre painel laminado na cor branca. 

ILUMINAÇÃO 

1 spot light com lâmpadas de 100W a cada 3m² e 1 spot light 
instalado na testeira. 
2 tomadas universais 110V/500W por estande.  

MOBILIÁRIO 

 

1 mesa com tampo de vidro redondo  

4 cadeiras 
1 lixeira 

1 frigobar  

1 balcão de recepção 
1 mesa de canto com tampo de vidro (exceto estande  9m²) 
2 poltronas (exceto estande 9m²) 

ATENÇÃO 

ESTANDES COM 
DIFERENÇAS NA 
MONTAGEM 

Os estandes abaixo terão diferenças em sua montagem: testeira 
com layout diferenciado,  piso elevado e altura das paredes: 

 Nível 1- Secretaria - Os estandes com numeração AS01 a 
AS14 terão a parte frontal com 2,50m de altura e a parede 
de fundos com 2,30m  

 Nível 2 - Foyer - Os estandes com numeração Y01 a Y17 
terão a parte frontal com 2,50m de altura e a parede de 
fundos com 2,30m; 

 Nível 3 - Pavilhão - Estandes  com numeração S01, S08, 
S38, S74, S100, S108 e salas com espaços locáveis 
acoplados aos estandes S34, S42 e S70 terão altura máxima 
de 2,20m e não terão piso elevado. 

 


