Buitenpodia
Om een buitenactiviteit extra in het oog te laten
springen wordt vaak een buitenpodium ingezet.
Doordat men hierbij afhankelijk is van de
weersomstandigheden is een overkapping een
veelgevraagde aanvulling.
Naast een bescherming tegen weersinvloeden biedt
een overkapping ook mogelijkheden voor het inhangen
van licht, geluid en/of een LED-wall; waardoor het een
extra blikvanger wordt.
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Podiumoverkappingen
Omdat niet elk evenement dezelfde omvang
heeft, hebben we verschillende afmetingen
podiumoverkappingen in ons assortiment.
Alle overkappingen worden uitgevoerd met Prolyte
truss en voorzien van een zeilen, vlamvertragend
gecertificeerd.
De volgende afmetingen zijn beschikbaar:
- Podiumoverkapping model lessenaarsdak,
diepte 3 meter, breedte 4, 6 of 8 meter, clearance
max. 3,50 meter;
- Podiumoverkapping model lessenaarsdak,
diepte 4 meter, breedte 4, 6 of 8 meter, clearance
max. 4 meter;
- Podiumoverkapping model lessenaarsdak,
diepte 5 meter, breedte 8 of 10 meter, clearance
max. 4,50 meter;
- Podiumoverkapping zadeldak Prolyte MPT-roof, diepte
10 meter, breedte 12 meter, clearance ca. 6,00 meter.
Bijbehorende podia kunnen in de gewenste hoogte en
afmeting uitgevoerd worden.
Van alle overkappingen zijn benodigde tekeningen en
berekeningen beschikbaar voor de vergunningsaanvraag.
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Podiumwagens
Als alternatief voor podiumoverkappingen
beschikken we ook over een 2-tal podiumwagens.
Voordeel hiervan is de zeer korte bouwtijd en
de solide constructie van vaste wanden.
Het assortiment bestaat uit de volgende afmetingen:
- Podiumwagen afmeting lengte 3,20 x diepte
2+2 meter, vloerhoogte ca. 70cm, clearance
ca. 2,00 meter;
- Podiumwagen afmeting lengte 8,00 x diepte
2,50 meter, vloerhoogte ca. 80cm, clearance
ca. 2,50 meter.
Van de grote podiumwagen is het podium uit te
bouwen tot elke gewenste afmeting.
De kleine podiumwagen kan ook worden ingezet
voor regie-opstelling.

Gordijnen

Rigging

Standbouw

Opties
Als opties bij de podiumoverkappingen en
podiumwagens hebben we onder andere:
- PA-torens, uitgevoerd in Layher, met blanco zeilen of
bedrukt met logo’s van u of uw sponsoren;
- Regietorens, uitgevoerd in Layher, of indien groter
gewenst middels een lessenaarsoverkapping;
- Sidestage- en/of backstagetent bij het MPT-roof,
uitgevoerd middels lessenaarsoverkapping(en);
- Laaddock of ramp voor het snel en efficiënt in- en
uitladen van backline etc.

Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over buitenpodia
en podiumoverkappingen kunt u contact
met ons opnemen.
Met onze uitgebreide ervaring op de
theater-, beurs- en eventmarkt willen
we graag met u meedenken.
Naast podia beschikken we over een
uitgebreid assortiment van techniek
en aankleding, waarmee we ook uw
evenement tot een geslaagde beleving
voor uw gasten weten te brengen.
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