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Stroomvoorziening
Nogal eens onderschat, maar toch vrij essentieel  
op de meeste evenementen.
Een betrouwbare stroomvoorziening is onmisbaar,  
of het nu gaat om een beurs of (outdoor) festival.
Door een combinatie van onze ervaringen uit de 
elektrowereld en evenementenwereld, met daarbij kennis 
van de geldende normen en regels, zijn we in staat om 
uw stroomvoorziening op een efficiënte, betrouwbare en 
vooral veilige manier uit te voeren.
Toepassingen zijn onder andere: bedrijfsevenementen, 
beurzen, festivals, tentaccommodaties, markten en 

braderieën en alle andere situaties waar een tijdelijke 
stroomvoorziening benodigd is.
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Bekabeling & Kabelbruggen
Onmisbaar bij stroomvoorziening is de bekabeling.
Met een grote voorraad aan bekabeling zijn we in  
staat in al uw stroombehoeften te voorzien.
Een greep uit het assortiment:
-  Shuko-bekabeling in diverse lengtes, inclusief 

verdeelblokken, haspels, powerconkabels en -blokken;
-  Krachtbekabeling 5p.: 16A / 32A / 63A / 125A;
-  Multikabel 16p., in 1,5mm2 en 2,5mm2.
Eventueel benodigde verloopkabels maken ook  
deel uit van het assortiment.

Naast bekabeling hebben we ook kabelbruggen in diverse 
maten, en kabelmatten in lichte en zware uitvoering.
In situaties waar geen kabelbruggen mogelijk zijn, 
hebben we ook mogelijkheden om door middel van 
een trussconstructie een portaal te plaatsen waarover 
bekabeling / leidingen geleid kunnen worden.

Stroomverdeling
Naast bekabeling mag een goede stroomverdeling niet 
ontbreken.
Door ondermeer gebruik te maken van verdeelkasten 
welke zijn ontworpen met de ervaring uit de 
evenementenmarkt kunnen we op betrouwbare wijze  
het tijdelijke elektriciteitsnet configureren.
Zo zijn deze kasten voorzien van gecombineerde  
aardlek-automaten op de eindgroepen en zijn de 
zwaardere kasten tevens voorzien van een digitale  
volt- en ampère-uitlezing.
Voor buitentoepassingen beschikken we over een groot 
aantal paddenstoel-model stroomverdeelkasten.

Alle bekabeling en stroomverdelers 
voldoen aan de NEN3140-normering.
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Aggregaten
Voor locaties waar geen of onvoldoende elektriciteit 
beschikbaar is, kunnen we hierin voorzien door de 
stroomvoorziening door middel van één of meer 
aggregaten in te zetten.

Afhankelijk van de behoefte kunnen we dit uit eigen 
verhuurvloot of via een betrouwbaar partnerbedrijf 
betrekken.
Door deze opzet zijn we in staat u altijd van een 
passende oplossing te voorzien en kunnen we u ook 
bij calamiteiten binnen zeer korte tijd bedienen.

Noodverlichting & brandblussers
Voor tijdelijke accommodaties zijn vaak ook 
noodverlichtingsarmaturen en brandblussers benodigd.
Als onderdeel van een compleet pakket hebben we ook 
deze in ons assortiment opgenomen.

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


