In opdracht van Laarhoven Design

Draaiplateaus
Geef uw presentatie een extra dimensie door het gebruik
van een draaiplateau. Op deze wijze geeft u uw gasten
van alle kanten een blik op het presentatieobject.
Toepassingen zijn beurzen, tentoonstellingen, productpresentaties, maar ook als roterend podium voor DJ,
band of theatertoepassingen.
Daarnaast bieden we ook hangdraaiplateaus, waarmee
een (reclame-)object roterend opgehangen kan worden.
En met de uitvoering met een veiligheidsfactor 12
(BGV C-1) is het zelfs toegestaan deze boven publiek toe te
passen. De hangdraaiplateaus hebben een diameter van
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40 cm en een draagkracht van 300 of 500 kg en kunnen
van diverse bevestigingsmogelijkheden worden voorzien.

Gordijnen

Rigging

Standbouw

De techniek
De draaiplateaus worden gebouwd op een ondervloer
van podium, welke volledig vlak en waterpas wordt
gesteld. Op de podiumvloer wordt het draaiplateau
opgebouwd, bestaande uit een centerdeel waaraan
de draagarmen worden gemonteerd. De armen
worden door middel van draagwielen op de ondervloer
ondersteund, waarmee een stabiele vloer met groot
draagvermogen wordt verkregen.
De aandrijving geschiedt door elektromotoren, met
frequentiegeregelde sturing.
Varianten en opties
De minimale bouwhoogte van de draaiplateaus bedraagt
42 cm, en kunnen hierboven op elke gewenste hoogte
gebouwd worden.
De volgende afmetingen zijn beschikbaar:
diameter 5, 6½, 9 en 11 meter.
Voor diverse diameters is tevens een ombouw beschikbaar,
waarmee de draaischijf in een rechthoekige podiumvloer
geïntegreerd kan worden.
Voor de 6½ meter-schijf is een ronde ombouw beschikbaar,
diameter 10 meter + opstap diameter 11 meter.
Een andere variant is de open centerconstructie. Deze
is ontworpen voor het gebruik met een mega-parasol,

waarbij de parasolmast door het midden van de schijf
wordt geplaatst.
Er zijn diverse uitvoeringsopties zoals:
- vloerafwerking (projecttapijt / balletvloer etc.);
- randafwerking (afrok / boarding);
- diverse rotatiesnelheden / keuze draairichting;
- stroomvoorziening op het draaiende podium;
- water aan- en afvoer op het draaiende podium;
- draadloze overdracht van audio-, DMX en
ethernetsignalen.
Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over de draaiplateaus kunt u contact met ons
opnemen. Met onze uitgebreide ervaring
op de theater-, beurs- en eventmarkt
willen we graag met u meedenken.
Naast de draaiplateaus 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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