
 

Regler for brug af standmateriale 

 
Kære elevteam 
 
Hvis du har bestilt et bord hos messeleverandøren, så vil der være et bord på din 
stand. Det er ikke tilladt at bruge eller flytte Rosengårdscenterets møbler. 

Fjern alt det du har klæbet op - sørg for at der ikke er tape/limrester tilbage på 
væggene. Limrester findes let ved at køre en håndflade hen over pladerne, derved vil 
limrester fremstå som mørke pletter. De fjernes med rensebenzin. 

Der må kun bruges aftagelig tape, der ikke efterlader taperester som f.eks.: 
Teas 4964 dobbelt klæbende tape, Tesa Poster strip, Tesa power strip eller elefant 
tyggegummi. 

 Der må ikke slås søm, nåle eller skrues i standvæggene. Ligeledes må der 
ikke skrives og males direkte på standmaterialet. 

 Tape kan afhentes hos arrangøren – i begrænsede mængder. 

 Ophængning af tungere ting kan ske ved hjælp af S-kroge, som hænges i 
øverste alu. profil. 
 

Bemærk, ved aflevering af stand skal du sørge for at fjerne al tape og lim rester fra 
standvæggene og aluminium-system, i modsat fald vil du blive faktureret for 
afrensning / istandsættelse. 
Hvide væg-plader kr. 250,00 pr. plade 
Aluminium-system kr. 50,00 pr. meter 

Priserne er ekskl. moms og er også gældende ved enhver anden form for beskadigelse 
og tilsmudsning af systemet. 

Stand-nummer skal være synligt under hele konkurrencen. 
 
Aflevering af standareal efter brug. 
Stand-arealet skal være ryddet for alt affald og andre effekter, så stand-montøren kan 
komme uhindret til standene bagefter. I modsat fald vil udstiller blive faktureret for 
oprydning/rengøring. Alt skrald og materiale til udsmidning skal i de udleverede 
sorte affaldssække.  

Husk: Godkendelse af stand 
Husk at få godkendt jeres stand, inden I forlader konkurrencen. Ved godkendelse 
modtager I en kvittering, som I bedes gemme sammen med jeres andre 
virksomhedspapirer. Kvitteringen er jeres sikkerhed for, at I ikke bliver faktureret for 
ødelagt materiale. Standen godkendes af Fonden for Entreprenørskab. 
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