Unieke opblaasbare dômes
Dit uniek en exclusief concept is een in het
oogspringende creatie en biedt door zijn vorm, kleur
en inrichting een ambiance die in geen enkel
gebouw valt te evenaren. Bij binnenkomst verrast de
aangename sfeer in de twee dômes. De speciale
ambiance prikkelt de fantasie, inspireert en kleurt de
dagelijkse werkelijkheid.
Gebruik de dômes als unieke omgeving voor
ontvangsten, meetings, productpresentaties,
recepties, diners en dansfeesten maar ook als
inspirator bij cursussen, denktanks, workshops,
masterclasses, teambuildings of andere
evenementen. Deze locatie daagt uit en inspireert,
geeft een gevoel van een andere wereld, een
creatieve wereld, een wereld van lef en durf.

Details

Kostprijs

De grote dôme (20m)

De kostprijs is afhankelijk van het aantal dagen dat u
de dômes wenst te huren. U kan ook kiezen voor de
combinatie, enkel de grote of enkel de kleine dôme.
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Groene & grijze buitenkant
Verduisterde binnenkant
3 In- uitgangen
18m Binnendiameter
20m Buitendiameter
7m80 Nokhoogte binnen
9m Nokhoogte buiten
4 Permanent blazende blowers
Max. 150 kg nokbelasting

De kleine dôme (12m)
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Oranje & grijze buitenkant
3 In- uitgangen
10m80 Binnendiameter
12m Buitendiameter
5m40 Nokhoogte binnen
6m Nokhoogte buiten
2 Permanent blazende blowers
Transparant dakvenster

De tunnel
•
•
•
•

Grijze binnen- en buitenkant
1 in- en uitgang
Buitenafmetingen L6m x B3m x H3m50
1 Permanent blazende blower

De inrichting/decoratie van de dôme(s); bewaking;
nutsvoorzieningen; verwarming; vergunningen en
verzekeringen zijn steeds ten laste van de huurder.

Opbouw / afbouw
Het grootste werk is het correct uitrollen van de dômes.
Eénmaal alles op de juiste plek ligt en de elektriciteit is
aangesloten, blazen de dômes zicht volledig zelf op, in
minder dan 20 minuten. De dômes dienen droog
terug afgebouwd te worden. De grote dôme wordt
rechtstreeks terug in de aanhangwagen gerold, daar
deze makkelijk 400kg weegt.

Elektriciteit

Verankering

Personeel

Transport

De dômes zullen vanaf het
moment van opblazen 24 uur
per dag van stroom moeten
worden voorzien.
Er dienen 4 groepen van 240V,
16 Ampère te worden voorzien.

De dômes zijn volledig
zelfdragend maar dienen
wel verankerd te worden.
Dit kan door het plaatsen
van b.v. betonblokken op
de buitenzijde.

Wij voorzien de technische
coördinatie. Voor het uiten terug oprollen dienen er
voor een 20-tal minuten 8
sterke helpende handen
voorzien te worden.

De dômes liggen
opgeslagen in een gesloten
aanhangwagen te Eksel.
Transport wordt voorzien en
moet gerekend worden aan
0,50€/km.

Overige

Interesse?

• Deze motoren zijn altijd hoorbaar in de tent, evenals de
luchtstroom. De tenten zijn niet geschikt voor stille
producties, omdat ook het buitengeluid onverminderd
hoorbaar is binnen.

Bent u geïnteresseerd geraakt in het huren van de
dômes? Samen of apart, het kan allemaal!

• De dômes zin bestand tegen regen en sneeuw en mits
voldoende verankering windsnelheden tot 38km/h.

Bert Loenders
info@klustervzw.be
0032 (0) 476 36 37 81

• Bouwboek en verzekeringsattest beschikbaar op
aanvraag.

Neem contact met ons op:

