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STANDARD Mini POS PLAY 

 
 

Rodzaje Mini POSów – DEFINICJE: 
 

1)  „PREMIUM” (grupa zamknięta) - sprzedaż produktów oferowanych przez autoryzowany salon 

Play z pełną wizualizacją Super Big Violet – lokal autonomiczny, z witryną, oddzielnym wejściem, 

zapleczem i pomieszczeniem socjalnym. 

Minimalna powierzchnia sali sprzedaży – 25 m2 

 

2) „DEDYKOWANY” – sprzedaż produktów oferowanych przez autoryzowany salon Play – lokal 

autonomiczny, z witryną, oddzielnym wejściem, zapleczem i pomieszczeniem socjalnym. 

Minimalna powierzchnia sali sprzedaży – 10 m2 

 

3) „SIS” – „Sklep w sklepie”, czyli stoisko sugerowane w: 

 -  komisie z telefonami komórkowymi,  

 - sklepie elektronicznym, komputerowym,  

 - punkcie telewizji cyfrowej,  

 - placówce finansowej. 

Minimalna powierzchnia sprzedaży – 4m2 
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Standard Wykończenia MINI POS PLAY „Premium” 
 
 

A) POSADZKA  
 

1. Wykończeniowa warstwa posadzki to gres polerowany firmy Ceramika Paradyż Sp. z o.o. – 
kontakt   firma Arcer Warszawa ul. Bartycka 24/26 paw. 203 tel. 505 154 858, mail: 
rb@arcer.pl. 

2. Typ gresu MISTRAL POLER – kolor Grafit. 

3. Rozmiar pojedynczej płytki 60x60cm.  

4. Układanie płytek w sposób klasyczny, układanie w tzw. karo zabronione !!! 

5. Wykończenie listwami przypodłogowymi wykonanymi z blachy kwasoodpornej na podłożu 
mdf - wysokość 10 cm (cokoły do zamówienia w firmie Atrium atrium0@o2.pl). Listwy 
prosimy zamawiać tylko w podanej firmie – są przygotowane specjalnie na zamówienie dla 
nas (przesyłki będą realizowane drogą kurierską z Bytomia).  

 

 
 

B) ŚCIANY  
 

1. W miejscach docelowego montażu mebli, zgodnie z otrzymanym i zaakceptowanym 
projektem z Działu Rozwoju Sieci.  

2. Miejsca montażu mebli wzmocnić płytą OSB.  

3. Płyty gipsowo-kartonowe wykończyć masą szpachlową oraz odpowiednio wygładzić zgodnie 
ze sztuką budowlaną.  

4. Ściany – farba biała, matowa firmy Beckers o odcieniu tytanowa biel. Malować minimum 3-
krotnie!  
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5. Ściana brandingowa z Kasetonem Backlight (kaseton z wymienną grafiką widoczny na zdjęciu 
poniżej) malować farbą matową firmy Beckers na kolor fioletowy o numerze bazy 43B07249, 
pigment 5040-R50B. Malować kilkukrotnie (minimum 3-krotnie), aż do równomiernego 
pokrycia kolorem.  

6. Pas w kolorze fioletowym malować farbą matową firmy Beckers na kolor fioletowy o 
numerze bazy 43B07249, pigment 5040-R50B. Malować kilkukrotnie (minimum 3-krotnie), 
aż do równomiernego pokrycia kolorem. Pas należy wykleić specjalną grafiką – dokładne 
wytyczne do tego elementu znajdują się w rozdziale Księgi Identyfikacji POS. 

 

 
 

C ) OŚWIETLENIE  
 
W Salonach o standardzie aranżacji SUPER BIG VIOLET występują dwa możliwe warianty wykonania 
oświetlenia w zależności od wybranego typu sufitu:  

• H<3,4 m– stosować oświetlenie: metalohalogeny na szynoprzewodzie montowane 
bezpośrednio do sufitu, a także downlight wpuszczany  

• H>3,4 m - stosować oświetlenie: metalohalogeny na szynoprzewodzie podwieszonym na 
linkach stalowych, aby jego wysokość oscylowała pomiędzy 3,40 – 3,50m,a także downlight 
natynkowy lub podwieszany na lince stalowej  

1. Główne lampy typu downlight występują w formie wpuszczanej lub natynkowej, które 
rozmieszczać w ilość 1 sztuki na 2 m2 powierzchni lokalu.  

2. Lampy kierunkowe – metalohalogeny rozmieszczać w ilości 1 sztuki na pojedynczy mebel 
(jeden moduł – meble produktowe i telefoniczne). Stosować oświetlenie o mocy minimalnej 
70W.  

Stosować lampy firm: 

1. - LUX OŚWIETLENIE, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40C lok. 12, tel./fax. 022 379 
67 81 e-mail: luxsc@wp.pl). 

2. - CORA (PHU CORA Technika Świetlna i Elektroinstalacyjna, 41-940 Piekary Śląskie, ul. 
Podmiejska 31 tel./fax 0-32 729-75-26 e-mail: cora@cora.pl). 

3. Lampy kierunkowe montować na szynoprzewodach.  
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UWAGA!  

Lampy kierunkowe stosować tylko do podświetlania mebli produktowych. Nie podświetlamy 
promocji oraz ramek!!! 
 
 

D ) REKLAMA ZEWNĘTRZNA– kaseton winylowy (na wymiar) 

Zamówienie (w postaci zdjęcia elewacji z zaznaczonymi wymiarami kasetonu) należy przesłać do 

Mariusza Szczepańskiego: mariusz.szczepanski@playmobile.pl 

 
E ) USTAWIENIE MEBLI: 

Zgodnie z aranżacja wykonaną przez Dział Rozwoju Sieci. 

 
 

Standard Wykończenia MINI POS PLAY „Dedykowany” 
 

A) ŚCIANY 
 

1. Gładź szpachlowa, kolor biały, matowy (farba akrylowa firmy Beckers, preferowany odcień – 

tytanowa biel), minimum dwukrotne malowanie. 

2. Ściana z logo - kolor fioletowy – farba firmy Beckers nr bazy: 43B07249; pigment 5040-R50B. 

 

B) PODŁOGA 

1. Gres polerowany Paradyż Mistral GRAFIT 60x60, który obowiązuje w POS. 

2. Układ klasyczny. 

3. Fuga w kolorze płytki, mało widoczna. 

4. Wykończenie listwami przypodłogowymi (cokoły z blachy kwasoodpornej). 

 

C) SUFIT 

1. Wyrównany (szpachlowany). 

2. Kolor biały, matowy, akrylowa, farba Beckers, malowanie dwukrotne. 

3. Kasetonowy lub podwieszany rastrowy (podwieszany pełny, podwieszany ażurowy); 

   nie zasłaniający instalacji tryskaczowej, jeśli jest wymagana w lokalu. 
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D) OŚWIETLENIE 

1. Lampy typu downlight wpuszczane w kaseton (srebrne lub białe), rozmieszczone      1 szt. na 

2 m2 pow. lokalu. 

2. Metalohalogeny lub halogeny kierunkowe (kolor opraw srebrny lub biały). 

3. Oświetlenie rastrowe. 

 

                         

                                                  

 

E) USTAWIENIE MEBLI - wizualizacja Big Violet lub Super Big Violet 

Zgodnie z aranżacją wykonaną przez Dział Rozwoju Sieci. 

 

F) REKLAMA ZEWNĘTRZNA – kaseton winylowy (na wymiar) 

Zamówienie (w postaci zdjęcia elewacji z zaznaczonymi wymiarami kasetonu) należy przesłać do 

Mariusza Szczepańskiego : mariusz.szczepanski@playmobile.pl 
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Standard wykończenia MINI POS PLAY - „SIS” 
 

A) ŚCIANY 
 

1. Gładź szpachlowa, kolor biały, matowy (farba akrylowa firmy Beckers, preferowany odcień – 

tytanowa biel), dwukrotne malowanie. 

2. Ściana z logo - kolor fioletowy – farba firmy Beckers nr bazy: 43B07249; pigment 5040-R50B – 

minimalna szerokość 2m. 

 

B) USTAWIENIE MEBLI – wizualizacja Big Violet lub Super Big Violet – według 6 wariantów z zał. 

1. Konsola konsultanta ustawiona na tle ściany z logo. 

2. Gablota abonament zawieszona na białej ścianie (prostopadłej do ściany fioletowej). 

3. Moduł PlayFresh. 

4. Ulotkownik. 

5. Ramka na plakat.                                                   

 

C) PODŁOGA, SUFIT, OŚWIETLENIE 

1. Według wystroju sklepu wiodącego. 

2. Konieczność doświetlenie stoiska i fioletowej ściany z logo „Play”. 

 

D) REKLAMA ZEWNĘTRZNA – kaseton winylowy „Tu kupisz Play” (155x60) oraz semafor winylowy 

(45 cm x 45 cm) 

Zamówienie (w postaci zdjęcia elewacji z  zaznaczonymi wymiarami kasetonu) należy przesłać do 

Mariusza Szczepańskiego : mariusz.szczepanski@playmobile.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 


