Podium - Trusstent 2016

www.DDAsound-light.be

info@ddasound-light.be

Tel: 0475/954647

Tessenderlosesteenweg 44, 3583 Paal-Beringen

BE 0860.125.625

Fax: 011/321353

Prijslijst Overdekt podium en Trusstent 2016

excl 21% BTW

Overdekt podium 8*5m inclusief plaatsing
Podium opgebouwd als volgt:
Stagedex Podiumelementen 80cm hoog, 7m breed * 4m diep (effectief bruikbare oppervlakte) 500kg/m² max belasting, zwarte vloer
Afrokking van het podium met zwarte doek, trap in 3 treden aan 1 zijde
Global truss carre trussconstructie rondom podium 7,6m breed * 4,6m diep en 5,1m hoog met dakhelling naar de achterzijde
Ballast 4* baseplaat 50kg + 8* waterton 220L/225kg of 2* waterton 1000L
Zeil 8*5m, 600g m² podiumzeil: M2 brandvertragend gecertificeerd, zwart binnenkant, grijs buitenkant
Meshdoek + 1 zwarte molton backdrop, brandvertragend behandeld aan de achterzijde
Statische berekening volgens NEN-EN 13782 aanwezig
Minimum benodigde plaats voor opbouw van het podium: 10*6m met vlakke ondergrond

prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)
Podium 8*5m met hulp (2 personen)

750,00 €

Podium 8*5m zonder hulp (2 personen)

850,00 €
50,00 €

Optie gesloten zijwanden in meshdoek

7,50 €

Eventuele niet overdekte uitbouw per m²

AFGEBEELDE VERSIE: PODIUM 8*5m licht en geluid niet inbegrepen
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AFGEBEELDE VERSIE: PODIUM 8*5m licht en geluid niet inbegrepen

Uiteraard is dit podium ook combineerbaar met onze licht, geluids- en P.A. Diensten

Overdekt podium 8*10m inclusief plaatsing
Podium 8*10m opgebouwd als volgt:
Stagedex Podiumelementen 80cm hoog, 9m breed * 6/7m diep (effectief bruikbare oppervlakte) 500kg/m² max belasting, zwarte vloer
Afrokking van het podium met zwarte doek, trap in 3 treden aan 1 zijde
Global truss carre trussconstructie rondom podium 9,6m breed * 7,6m diep en 5,1m hoog met centrale dakhelling
Ballast 4* baseplaat 50kg + 8* waterton 220L/225kg
Zeil 8*10m, 600g m² podiumzeil: M2 brandvertragend gecertificeerd, zwart binnenkant, grijs buitenkant
Zwarte doek, brandvertragend behandeld aan de achterzijde
Minimum benodigde plaats voor opbouw van het podium: 12*9m met vlakke ondergrond

prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)
Podium 8*10m met hulp (2 personen)

1.175,00 €

Podium 8*10m zonder hulp (2 personen)

1.300,00 €
75,00 €

Upgrade 9*7m podiumelementen ipv 9*6m
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Mini overdekt podium 4*3m (voor dj, presentatie of regie)
Podium 4*3m opgebouwd als volgt:
Stagedex Podiumelementen 20-40-60-80cm hoog, 3m breed * 3m hoog 500kg/m² max belasting, zwarte vloer
trap in 3 treden aan 1 zijde
Afrokking van het podium met zwarte doek,
Vouwtent zwart 3*3m als afdak vastgemaakt aan podium
Inclusief zijwanden indien gewenst
prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)

200,00 €

Trusstenten 8*5m – 8*10m – 15*5m
Trusstent: Een trusstent is de ideale oplossing om bij openluchtevents het publiek en
De lampen te beschermen tegen wisselende weersomstandigheden.
Het open karakter en de typerende sfeer van zomerse events blijft zo behouden,
terwijl er toch bescherming is tegen plotse buien.
Let wel op: Dit is geen afgesloten tent. Door de hoge plafondhoogte en de open zijkanten is
Er nog steeds slagregen mogelijk. Wanneer bescherming tegen alle weersomstandigheden
De hoofdzaak is kan men beter een gewone kader- of spantent nemen.
Trusstent opgebouwd als volgt:
Global truss carre trussconstructie 5,1m hoog met dakhelling in het midden
Ballast: Via piketten (niet verhard) OF 4/6* baseplaat 50kg + 8* waterton 220L/225kg (verhard)
Zeil 600g m² podiumzeil: M2 brandvertragend gecertificeerd, zwart binnenkant, grijs buitenkant

prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)
8*5m met hulp (2 personen)

500,00 €

8*5m zonder hulp

575,00 €

8*10m met hulp (2 personen)

690,00 €

8*10m zonder hulp

790,00 €

16*5m met hulp (2 personen)

790,00 €

16*5m zonder hulp

890,00 €

copyright DDA Sound & Light 2016

Pagina 3

Podium - Trusstent 2016

AFGEBEELDE VERSIE: trusstent 8*10m, 5,1m hoog (nok)

AFGEBEELDE VERSIE: trusstent 16*5m, 5,1m hoog (nok)

AFGEBEELDE VERSIE: trusstent 16*5m, 5,1m hoog (nok) (dj podium + publiek onder 1 afdak)
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Bijzonderheden / aandachtspunten trusstenten en podia:
-vlakke ondergrond:
maximum 10cm hoogteverschil van de ondergrond in het vlak waar het podium/de trusstent geplaatst dient te worden.
Het podium en het dak lopen mee met de grondhelling en worden niet waterpas gezet.
-bereikbaarheid en bouwtijd:
De bouwtijd van het podium/de trusstent zonder licht- en geluidsmateriaal bedraagt 2-4uur.
De plaats waar het podium gezet dient te worden dient tot minimum 20m afstand vanaf het podium bereikbaar met een vrachtauto te zijn
Er dient om te plaatsen minimum 2m extra ruimte te zijn dan de gevraagde podium/tentgrootte (bijv overdekt podium 8*5m minimum 10*7m)
-Ballast:
De organisator dient een watertoevoer te voorzien voor het vullen van de balast (2000l) + slang of gardena aansluiting op max 40m
-weer:
Onze constructies zijn berekend tot 8BF (zware storm) maar er zijn wel volgende beperkingen:
Vanaf 5BF kan er niet opgebouwd of afgebroken worden
Vanaf 6BF kan er geen achterwand gebruikt worden in het podium
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