Theatergordijnen
Theatergordijnen worden, behalve in theaters, ook vaak
ingezet op evenementen, beurzen en bij presentaties.
Toepassingen kunnen zijn het afzetten van een ruimte,
verfraaiing van wanden of voor akoestische verbetering.
De gordijnen worden veelal bevestigd aan een buis of
truss. In andere gevallen kan gekozen worden voor een
vrijstaande constructie, uitgevoerd in Pipe&Drape*.
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Assortiment
Door de gevarieerde vraag hebben we een breed
assortiment aan gordijnen, in vele afmetingen:
- Horizondoeken;
- Poten en friezen;
- Gaasdoeken, in de kleuren zwart, wit en grijs;
- Sterrendoeken, met witte en gekleurde lampjes;
- Voile (vitrage), in de kleuren zwart en wit;
- Draadgordijnen (spaghetti), in de kleuren zwart en wit;
- Kaasdoeken voor gespannen plafonds en wanden, in
de kleuren zwart en wit;
- Theatergordijnen met knooplinten, uitgevoerd in diverse
materialen, in vele kleuren, waaronder zwart, wit, ecru,
grijs, blauw, paars, rood, oranje, etc.

Alle gordijnen voldoen aan de eisen voor
vlamvertragendheid conform DIN4102-B01.

Toebehoren
Ook voor alle toebehoren en extra’s bent u bij ons aan
het juiste adres:
- Gordijnrail en runners, desgewenst
uitgevoerd als regerend gordijn,
handmatig of elektrisch bediend;
- Kwasten en koorden;
- Spanfix elastieken en Hold-on klemmen;
- Flanel in diverse breedten en kleuren;
- Valdoeksystemen en Onthullingen;*
- Roldoeksystemen;*
- Wolkenstoresystemen.*
Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over
theatergordijnen kunt u contact
met ons opnemen. Met onze
uitgebreide ervaring op de theater-,
beurs- en eventmarkt willen we
graag met u meedenken.
Naast theatergordijnen 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.

* Zie de separate informatiebladen voor specifieke gegevens.
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