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De overstek van 3 meter zorgt 
voor een mooie overkapping

Multifunctioneel op meerdere 
niveaus: gelijkvloers, 1 of 2 
verdiepingen

Het unieke ronde dak is een
eyecatcher voor ieder evenement

Samenstelling
De Alu Globe wordt geleverd met PVC- of glaspanelen maar er 
kunnen ook schuifzeilen worden geplaatst. Het dakzeil kan indien 
gewenst worden geleverd in een opaque (niet lichtdoorlatende) 
of een geheel transparante uitvoering. Door de speciale Neptunus 
regengootafspanning staat het dakzeil altijd strak gespannen 
en wordt het hemelwater op centrale plaatsen afgevoerd. De 
hal wordt standaard voorzien van de verhoogde Neptunus 
cassettevloer. Indien de Alu Globe wordt gebouwd met een of 
meerdere verdiepingen dan het is mogelijk om op elke gewenste 
zijde een bordes/balkon te realiseren met een vrije overspanning 
van 2 meter. Een overspanning van 4 meter is ook mogelijk, met 
staanders.

Eigenschappen
De Alu Globe is er in breedtes van 16, 20 en 28 meter en de 
zijwandhoogte is 3 meter. De lengte is onbeperkt en kan worden 
uitgebreid met eenheden van 5 meter. De Alu Globe is zowel 
onderling als met andere tenttypen koppelbaar. De mogelijkheden 
in afwerking zijn onbeperkt met deze hal. Er kunnen bijvoorbeeld 
atria, balkons en terrassen worden gebouwd. Of u kunt kiezen 
voor luxe glaspanelen, eventueel voorzien van uw logo en 
huisstijlkleuren.

Functionele mogelijkheden
De Alu Globe is geschikt voor ieder evenement dat vraagt 
om een exclusieve uitstraling zoals modeshows, beurzen, 
tentoonstellingen, autoshows, productlanceringen en culinaire 
evenementen. Maar ook voor alle evenementen waar een perfect 
uitzicht belangrijk of het vloeroppervlak beperkt is.

Product
De Alu Globe is een aluminium 
structuur met een kenmerkend rond 
dak. Standaard is de Alu Globe uitgerust 
met een overkapping van 3 meter Het 
moderne design geeft een exclusieve 
uitstraling aan uw evenement. De 
constructie kan gebouwd worden met 
meerdere verdiepingen, zodat het 
beschikbare vloeroppervlak optimaal 
benut kan worden. De overstek biedt 
de mogelijkheid om een overdekt 
balkon of terras toe te voegen voor een 
fantastisch (uit)zicht en sfeerbeleving.
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