
Salacia Evenementen

Product
De Salacia is een demontabel gebouw 
met een snelle opbouwtijd. De volledig 
ronde structuur (360°), genoemd naar de 
vrouw van Neptunus, God van de Zee, is 
de nieuwste toevoeging aan de Evolution-
serie. Het is een echte eyecatcher voor 
ieder evenement en multifunctioneel 
inzetbaar.

Samenstelling 
De Salacia heeft een aluminium constructie, strak 
gespannen dakzeil en wordt geleverd met de Neptunus 
cassettevloer. De (dak)constructie wordt hydraulisch gelift 
en kan daardoor razendsnel gebouwd  worden. Daarbij 
kan de Salacia ook halfrond (180°) worden gekoppeld aan 
een bestaande accommodatie van het type ‘Evolution’.

Eigenschappen
Met een doorsnede én een vrije overspanning van 30 meter kan 
de Salacia rondom uitgebreid worden met een overstek van 5 
meter. De oppervlakte is 706 m2. Met overstek heeft de Salacia 
een oppervlakte van 1285 m2.

De hoogte is variabel tussen de 8 en 12 meter. De structuur kan 
rondom open blijven of met wandpanelen en/of glaspanelen 
worden dichtgebouwd. De aluminium kolommen kunnen, 
afhankelijk van de hoogte, om de 5 of 10 meter worden geplaatst.  

Functionele mogelijkheden
De Salacia heeft een snelle opbouwtijd, een degelijke constructie 
en is geschikt voor gebruik op diverse evenementen. Dit 
demontabele gebouw wordt veel ingezet bij beurzen, festivals, 
culinaire evenementen en productintroducties.

U kunt kiezen voor een huur of koopovereenkomst.
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Rondom volledig open of met 
wand- en/of glaspanelen

Volledig ronde structuur 
(360°)

Vrije overspanning en 
doorsnede van 30m
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