Montering- og demonteringstider
Det tas forbehold om eventuelle endringer i de oppsatte tider
Montering

Dato

Tid

Aktivitet

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag

13. okt
14. okt
15. okt
16. okt
17. okt
18. okt

kl 0700 – 2100
kl 0700 – 2100
kl 0800 - 1700
kl 0800 - 1700
kl 0700 - 2200
kl 0700 - 1900

Montering stands => 60 m2
Montering stands => 24 m2
Montering samtlige stands
Montering samtlige stands
Montering samtlige stands
Montering samtlige stands
På grunn av rengjøring, må all
montering være avsluttet kl. 1900

Onsdag

19. okt

Torsdag

20. okt

kl 1000 - 1800
kl 1800 - 2100 VIP-arrangement
kl 0900 – 1700
kl 1700 - 2100 VIP-arrangement

Fredag

21. okt

kl 0900 - 1700

Utstillene har tilgang til respektive
stands 2 timer før utstillingen åpner.
VIP-arrangementene på deres stands
starter umiddelbart etter messens
ordinære stengetid. Se eget skriv på
www.VVS-dagene.no

Fredag

21. okt

kl. 1700 - 2300

Lørdag

22. okt

kl. 0700 - 1800

Søndag

23. okt

kl. 0800 - 1800

Mandag

24. okt

kl. 0700 - 1200

Utstilling

Demontering
Demontering
Demontering
Demontering. Stands mindre enn 30
m2 må være demontert og fraflyttet
innen kl. 1800
Utkjøring må være avsluttet innen kl.
1400

Vareleveringadresse og merking av gods :
VVS-DAGENE 2016
Utstillers navn - Stand nummer
Innkjøring øst via Riggområdet
c/o Norges Varemesse, Messeveien 14
NO-2004 Lillestrøm – Norge
Arrangør : Skarland Press AS

Prosjektleder: Henrik Sakshaug – 958 01 805 – henrik@skarland.no
Informasjonsansvarlig: Jan Erik Røine – 926 23 298 – jan.erik@skarland.no

Bestillingsfrist for tekniske bestillinger er 12. september 2016
Standbygging over 2,5 m: For å unngå konflikter mellom nabostands må all oppbygging samt
oppheng av seil, etc. være godkjent av arrangør på forhånd. Tegning som viser plassering samt
høyder skal sendes Norges Varemesse innen 12. september 2016.
Krav til oppbygginger. Høye vegger, seil og lignende skal ikke være til sjenanse for naboutstillere. Det
gjelder spesielt høye vegger/seil tett mot nabostands. Videre skal seilenes dimensjoner stå i
proporsjon til standstørrelsen. Disse skal i tillegg være godkjent for innendørs bruk. Det skal brukes
DIN-standard, DIN 4102 B1. Dokumentasjon på dette må medbringes eller sendes.
Bruk av maskinsag/pussemaskin og lignende - uten avsug er ikke tillatt benyttet i
utstillingshallene i monteringstiden.
Barn under 16 år: har av sikkerhetsgrunner ikke adgang til utstillingshaller eller utstilling ute under
montering og demontering.
Inn og utkjøring: For å sikre en rask og god inn og utkjøringi kjøreportene, er det viktig at alle laster
inn og ut gods så raskt som mulig. Kjøre ut og parkere på P-plassene. Husk at andre venter på å
komme til. Vennligst ikke parker foran kjøreportene
Søppel: arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering og bortkjøring av
standkonstruksjoner, vegger, trematerialer etc. etter utstillingen må utføres av utstiller. Etterlatte stand
konstruksjoner vil bli fjernet for utstillers regning. Kontakt rengjøringspersonell i hallene eller
informasjonen dersom det er behov for tømming eller container
Teppetape: benytt kun armert tape godkjent av Norges Varemesse. Denne selges i Servicesenteret.
Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe store kostnader for fjerning av ikke godkjent tape.
Røking: Det er ikke tillatt til å røke i hallene.
Brannfare: Vurder om de materialene som benyttes på standen er lett antennelige.
Er du i tvil - kontakt Norges Varemesse. Isopor og halm, samt åpen ild er ikke tillatt benyttet i
utstillingshallene. Vennligst les og signer brannskjema, som skal returneres til Norges Varemesse ved
teknisk konsulent Jon Sandbekk.
Ganger: For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene må alt gods plasseres slik at transport
ikke hindres. Det skal være mulig å kjøre inn utstillingsutstyr og søppel og tom-emballasje ut. Videre
er det krav til 2m bred fri gang i alle hovedrømningsveier. Vi ber om samarbeide for å få dette til.
Tomemballasje: Ut- og innkjøring av tom emballasje bestilles hos speditør. Merk godset med
tomemballasjelapper. Disse kan hentes i servicesenteret i Glassgata. Umerket gods som står i
gangene og som står i veien kan bli fjernet for utstillers regning.
Oppheng av wire fra takdragere haller: Messehallen Elektriske (messehallen@messehallen.no) har
av sikkerhets grunner enerett på innfesting i takkonstruksjoner. De har også oversikt over hvor det er
mulig å henge wire.
Oppbygging stands i to etasjer, overbygde stands (tak) utløser krav om sprinkling (overrisling) av
arealet under. På spesielle vilkår og etter skriftlig søknad til Norges Varemesse ved John Berge kan
det gis tillatelse til bygging.
Har du spørsmål, kontakt Norges Varemesse:
Teknisk konsulent, Jon Sandbekk, e-post: js@messe.no tel., 400 46 771
Bestilling av standutstyr: service@messe.no eller ring 400 00 796

