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Montaż i demontaż roll-upów 

Każdy z 12 roll-upów zapakowany jest w osobną torbę. Na każdej torbie 

znajduje się numer. Numeracja jest zgodna z kolejnością, w jakiej należy 

rozstawiać roll-upy oraz zgodna z kolejnością prezentacji w broszurze.    

 roll-up nr 1    = roll-up wprowadzający 

 roll-upy nr 2 – nr 11            = 10 portretów 

 roll-up nr 12   = roll-up końcowy   

W każdej torbie na roll-upy znajduje się wskazówka producenta dotycząca 

montażu roll-upów (w kieszonce zamykanej na zamek na spodzie torby).  

Roll-upy należy wyciągnąć do wysokości ok. 115 cm (patrz oznaczenia na 

górnej części drążków teleskopowych. Wskazówka: Przy roll-upie nr 9 brakuje 

tych oznaczeń - prosimy o dopasowanie wysokości analogicznie do 

pozostałych roll-upów). 

Po demontażu wystawy prosimy o spakowanie roll-upów do tych samych 

toreb, z których zostały wyjęte.   

 
 

Montaż i demontaż stolika z witryną 

Stolik należy wyjąć z walizki na kółkach. Następnie należy chwycić blat stolika 

i przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do momentu, kiedy nogi 

stolika będą prostopadle do podłogi, a stolik się zablokuje (ewent. można 

przytrzymać spód stolika palcami stopy).   

Następnie należy do stolika przymocować długopis (Wskazówka: Wkłady 

zapasowe do długopisu znajdują się w kieszonce na panele.) 

W osobnej kieszonce walizki znajdziecie Państwo 8 paneli akrylowych. 

Prosimy o zamocowanie 6 paneli z nadrukiem w żłobieniach stolika, zgodnie  

z zaprezentowanym poniżej szkicem. Po ich zamontowaniu powstanie witryna 

stolikowa, otwarta z jednej strony (przód).  
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Żółtą skrzynkę wrzutową należy ustawić w witrynie stołu. Broszury oraz 

pocztówki należy ułożyć na stoliku lub wyłożyć w witrynie stolika.  

 

 

 

 

 

 

Stolik z witryną należy ustawić obok roll-upa końcowego (nr 12).   

Demontaż: Najpierw należy zdjąć panele. W celu złożenia stolika należy 

przekręcić blat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kiedy 

nogi stolika wyskoczą z mocowania, należy powoli skręcać blat, aż położymy 

go na podstawie stolika.   

Panele góra 
stołu 

Panele dół 
stołu 

Prawa strona 
stołu (widok z 

przodu) 

Tył stołu Lewa strona 
stołu (widok z 

przodu) 
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Panele należy schować do osobnej kieszonki, znajdującej się z boku walizki 

na kółkach. Przed zamknięciem walizki należy wypiąć długopis i położyć go na 

blacie stolika.   

 

Wskazówka dotycząca pocztówek i skrzynki wrzutowej 

Pocztówki wystawowe oraz ostatnia strona broszury mają za zadanie 

zachęcenie zwiedzających do opisania LaNa swojej własnej "histori z językiem 

kraju sąsiedzkiego" lub historii znanej im osoby.   

Zapisane pocztówki, lub oderwane z broszury ostatnie strony, należy wrzucić 

do skrzynki. Prosimy o przekazanie LaNa wypełnionych pocztówek.    

Prosimy o zwrot do LaNa wszystkich niewykorzystanych i niezapisanych 

pocztówek oraz niewykorzystanych broszur.   
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Propozycje dotyczące ustawienia wystawy 
 
Ustawienie w linii prostej  

 Roll-upy ustawiane są w podanej 

kolejności od lewej do prawej 

strony 

 Roll-upy mogą stać w jednej linii  

w jednym lub w dwóch rzędach  

i w razie potrzeby dzielić 

pomieszczenie (por. Komisja 

Regionów, Bruksela) 

 Roll-upy można również ustawić 

pod niewielkim kątem tak, aby 

portety wskazywały drogę do 

drzwi wejściowych (por. Lichthof 

w Saksońskim Ministerstwie 

Kultury) 

 Jeżeli pomieszczenie jest 

niewielkie, roll-upy można również 

stawiać tyłem do siebie 

 

 

 Ustawienie w półokręgu 

 Roll-upy można ustawić w 

podanej kolejności w półokręgu 

(por. aula Centrum Szkół 

Zawodowych im. Christopha 

Lüdersa w Görlitz) 
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Sąsiad?Język! w Komisji Regionów, Bruksela 

Sąsiad?Język! w Lichthof, Saksońskie Ministerstwo 
Kultury, Drezno 

Sąsiad?Język! w auli Centrum Szkół Zawodowych im. 
Christopha Lüdersa, Görlitz 


