Truss & Rigging
Truss
Door zijn constructieve eigenschappen en -uitstraling,
welke vaak als decoratief wordt ervaren, is truss een veel
gebruikt onderdeel voor podia, beurzen en evenementen.
Trussen zijn er in vele afmetingen, vormen en kunnen in
oneindig veel samenstellingen worden toegepast, zoals
een portaal, carré, staander op baseplate, een gevlogen
grid of groundsupport-systeem.
De keuze voor Prolyte truss staat voor kwaliteit en
betrouwbaarheid en wordt op professioneel niveau het
meest toegepast in Nederland.
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Het assortiment bestaat onder meer uit:
- H30V rechte stukken, lengte 25 / 29 / 50 / 71 /
100 / 200cm;
- H30V hoekstukken C003 / C005 / C012 / C016 /
C017 / C020 / C024 / bookcorner / baseplate;
- H30V cirkels diameter 2,00 / 5,00 / 8,00m;
- H30V diverse speciale hoekstukken, bestemd voor
podiumoverkappingen en toepassing in aluhallen;
- MPT-towers (H30V);
- H40V rechte stukken, lengte 100 / 150 / 200 / 300 /
350 / 400 / 500cm;
- H40V boxcorners / baseplate.

Rigging
Voor de op- en afbouw en ophangen (“vliegen”) van de
truss bieden we een compleet pakket riggingmaterialen,
waaronder:
- Handkettingtakels en motortakels;
- Beamclamps en tentclamps;
- Steels en sluitingen;
- Wind-up- en liftstatieven;
- Eénpersoons telescoophoogwerkers.
Ook kunnen we de benodigde berekeningen en
tekeningen voor de rigging verzorgen.

Daarnaast beschikken we over een grote hoeveelheid
scaffbuizen in diverse lengten en scaffcirkels in diameter
1, 2 en 3 meter.
Als variant hierop zijn door ons buisstatieven ontwikkeld:
een stalen voetplaat met daarop een scaffbuis in de
gewenste lengte, waarop verlichting gemonteerd
kan worden. De buisstatieven zijn afgewerkt met een
matzwarte poedercoating.

Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over truss & rigging
kunt u contact met ons opnemen.
Met onze uitgebreide ervaring op de
theater-, beurs- en eventmarkt willen
we graag met u meedenken.
Naast truss & rigging 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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