Dział 1 Wytyczne projektowe

kolory w strefie klienta
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Ściany, sufity, elementy mebli

Stworzenie jasnego przestronnego tła. kolor gołębi - bardzo jasny szary :
Dulux Neutral 102 0NN 72/000;

Ramy wokół zespołów stanowisk,
części ścian, elementy mebli ,
liternictwo

Zaznaczenie charakterystycznej
barwy logo Poczty, Stworzenie
jasnego przestronnego tła.

Elementy mebli

Stworzenie jasnego przestronnego tła. laminaty Egger nr.:U765 ST3 ,
kronospan O112, o191, U112

biały, parawany międzystanowiskowe
Durapol U1027połysk; blaty Abet
lamianti Pral 2060; Laminat na białym
podkładzie Egger nr.:W1000

siedziska i półki z tworzywa
Zaznaczenie charakterystycznej
sztucznego, ściana za punktem
barwy logo Poczty
informacyjnym , panel z
wyświetlaczami systemu kolejkowego,
elementy mebli, liternictwo, ściany w
strefie .

RAL 3020 - czerwony, Dulux 19YR
14/629, Tkanina na siedziska czerwona Runotex, nadstawki mebli
-Abet Laminati Pral 2086: elementy
czerwone stanowisk i lady kolejkowej
laminat Polyrey R001 połysk

logo trąbki, liternictwo, elementy
wnętrza

Zaznaczenie charakterystycznej
barwy logo Poczty, rozweselenie
klimatu wnętrza.

RAL 1018 - żółty, parapety i obudowy
grzejników laminat derwnopodobny
EGGER H1334 ST9 Dąb Ferrara jasny

elementy ścian w strefie

Stworzenie odmiennego charakteru
wnetrza strefy.

szary, Caparol KIESEL 13L67C2H90

Sala obsługi, meble.

akcent

cokoły laminat Egger F503; blacha
stalowa na cokołach siedzisk i lad
stanowiskowych.

Okładzina za stanowiskami obsługi
listowo paczkowej i finansowej

Charakterystyczny akcent pocztowy.
Tapeta obiektowa na podkładzie z
włókien, zmywalna. Wzór specjalny
ze znaczkami. Stempel pocztowy
kolor RAL 3020
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tapeta z mot ywem znac zków
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Ściany za stanowiskami obsługi,
ściana z bankomatami w Strefie
Samoobsługowej, charakterystyczne
ścianki w sali obsługi.

Wzbudzenie zainteresowania,
wprowadzenie elementu
charakterystycznego kojarzącego się
z usługami pocztowymi.

Tapeta obiektowa na podkładzie z
włókien, zmywalna. Wzór specjalny
ze znaczkami - odcienie szarości na
białym tle.

Pieczątka - jedna lub dwie na
placówkę. W przypadku małych
powierzchni tapety - nie stosować
pieczątki. Minimalna wielkość
tapety z pieczątką - 200cmx300cm.

Projektant każdorazowo wskazuje
lokalizację pieczęci.
Stempel pocztowy kolor RAL 3020

folia pó łprzezroc zysta z mot ywem znac zków
LOKALIZACJA

CEL
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duże przeszklenia, ścianki działowe
szklane - oddzielenie strefy
samoobsługowej od sali obsługi,

Element ostrzegawczy
zabezpieczający przed zderzeniem z
szybą. Wzbudzenie zainteresowania,.
wprowadzenie elementu
charakterystycznego kojarzącego się
z usługami pocztowymi.

Folia samoprzylepna, matowa
półprzezroczysta, na matowym
białawym tle, wzór w odcieniach
szarości.

Oklejenie szyb kiosków pocztowych
wolnostojących - przesłonięcie
widoku wnętrza zapleczowego.
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