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Alure

De horizontale panelen geven de 
Alure een strakke en moderne 
uitstraling

Een opaque dakzeil zorgt
ervoor dat er geen licht wordt 
doorgelaten

Samenstelling
De accommodatie bestaat uit een vrijdragende aluminium 
constructie met een breedte van 15, 20 of 25 meter en een 
zijwandhoogte van 3,85 meter. De lengte is onbeperkt uit te breiden 
met eenheden van 5 meter. De Alure is leverbaar met geïso leerde 
kunststof- of glaspanelen. Deze structuur is standaard voorzien 
van de verhoogde Neptunus cassettevloer en het geïntegreerde 
regengootsysteem. De binnenzijde van de Alure vormt een strak 
geheel door modern vormgegeven horizontale pvc- of glaspanelen.
Een combinatie van glas- en wandpanelen behoort ook tot de 
mogelijkheden. Het dak is standaard uitgerust in wit opaque (niet 
lichtdoorlatend). Dankzij de speciale regengoot afspanning staat 
het dakzeil altijd strak gespannen en wordt het hemelwater op 
centrale plaatsen afgevoerd.

Eigenschappen
Door het materiaalgebruik en de constructie is de Alure bijzonder 
sterk, duurzaam en flexibel. De strakke vormgeving geeft deze 
structuur een buitengewoon luxe en moderne uitstraling. De 
cassettevloer van Neptunus zorgt voor een stevige en stabiele 
basis. De Alure is koppelbaar aan andere paviljoens. Door 
de uitstekende isolatie maakt u met de Alure tevens een 
milieubewuste keuze.

Functionele mogelijkheden
De combinatie van de gedistingeerde uitstraling, kwaliteit en talloze 
uitbreidingsmogelijkheden maakt deze accommodatie tot dé 
accommodatie voor ieder evenement in het hogere segment. Enkele
voorbeelden van toepassingen zijn beurzen, productpresentaties, 
exposities, modeshows en culinaire evenementen.

Product
De Alure is een stijlvolle structuur die 
bestaat uit een aluminium constructie 
met een strakke vormgeving en een 
luxe uitstraling. Deze tent kent vele 
moge lijkheden en is gemakkelijk en 
snel op te bouwen.

Een zijwandhoogte van maar
liefst 3,85 meter
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Alure 15 m Alure 20 m Alure 25 m

1513 2013 2513

1556 2056 2556

1600 2100 2605

638 719 800

385 385 384

350 350 349

15 15 15

334 334 327

355 355 351

600 682 758
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