/ flexibel theaterdoek Systeem
Dit flexibele theaterdoek systeem van Onderwijstheater is geschikt voor het tijdelijk afhangen of
verduisteren van een ruimte. De totale lengte van de kit bestaat uit 24m molton stof met een
standaardhoogte van 3 meter. Er wordt gebruik gemaakt van speciale vloerplaten van 50cm x 50cm
met een gewicht van 14kg met daarop een telescopische buis. Dit is de basis van het systeem en deze
buis kan tot 3m hoogte worden uitgeschoven. Hiertussen worden drape supports (speciale
dwarsliggers) geplaatst om een overbrugging te maken tussen de twee staanders. Deze drape supports
vormen op deze manier het frame en zijn uitgevoerd met een klittenbandstrip, waaraan de gordijnen
bevestigd kunnen worden. De set bestaat uit een flightcase voor het opbergen van vloerplaten,
staanders, dwarsliggers en de nodige adapters. Elke gewenste stof kan worden geleverd met of zonder
een plooi. De geleverde doeken zijn brandvertragend conform de Europese regelgeving.
De inhoud van deze flexibele theaterdoekset bestaat uit de volgende onderdelen:
- 9x baseplate 50cm x 50cm (14 kg) (uitgevoerd in zwarte poedercoating),
- 9x baseplate adapterpin,
- 9x 4way connector,
- 9x telescopische buis (uitgevoerd in zwarte poedercoating),
- 8x drapesupport (dwarsligger t.b.v. gordijn),
- 7x molton gordijn 4m breed x 3m hoog incl. plooi,
- 1x flightcase 2,15m lang x 60cm breed x 80cm hoog.
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/ flexibel theaterdoek Systeem

Onderwijstheater koppelconnector

Onderwijstheater 14kg baseplate.

Bezoek onze showroom en ontdek de ongekende mogelijkheden of maak een afspraak voor een proefplaatsing op uw locatie.
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