Aluminium hallen
de gedroomde feestzaal voor uw gasten
De Aluhal is zo veel veelzijdiger dan een feestzaal, want de mogelijkheden om ze naar
eigen smaak in te richten zijn vrijwel onbeperkt.
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> De ‘podiumtent’, of ‘theaterkap’ is
15 m of 20 m breed met 5,5 m zijkanthoogte.

Aluminium hal

10 m

ALU 10
voetplaten grondbalken
a: zijkanthoogte
2.88 m
2.95 m
b: nokhoogte
4.55 m
4.63 m
c: lengte dakspant 5.41 m
5.41 m
e: windverbanden
dak: dia 6 mm
zijkant: dia 10 mm
l: spantafstand
5 mm

15 m

ALU 15
voetplaten grondbalken
a: zijkanthoogte
2.88 m
2.95 m
b: nokhoogte
5.38 m
5.45 m
c: lengte dakspant 8.07 m
8.07 m
e: windverbanden
dak: dia 10 mm
zijkant: dia 10 mm
l: spantafstand
5 mm

In het uitgebreide gamma van Visser Verhuur is de aluminium hal
de klassieker. Waar snelle en flexibele opbouw of snelle verplaatsing
noodzakelijk is, biedt de aluminium hal de ideale oplossing.
Naast verschillende breedtes (10 m, 15 m en 20 m), zijn er eveneens
verscheidene standaard zijkanthoogtes beschikbaar. Alle hoogtes zijn
2,9 m en de tent van 15 m en 20 m breed kan zelfs met een hoogte
van 5,5 m geplaatst worden.
De zogenaamde aluminium ‘podiumtent’, of ook wel ‘theaterkap’
genoemd, zorgt ervoor dat er een hoger poduim geplaatst kan worden
en iedereen een goed zicht heeft. Het grote voordeel van een aluminium
podiumtent is dat er altijd voldoende clearence is voor een licht- en
lasershow.
20 m

Ook voor industriële en logistieke toepassing zoals voor o.a. een

ALU 20
voetplaten grondbalken
a: zijkanthoogte
2.88 m
2.95 m
b: nokhoogte
6.19 m
6.26 m
c: lengte dakspant 8.07 m
8.07 m
d: lengte dakspant 2.62 m
2.62 m
e: windverbanden
dak: dia 10 mm
zijkant: dia 10 mm
l: spantafstand
5 mm

verhuizing, opslag of uitbreiding van bedrijfshuisvesting of voor
ALU 20
a: zijkanthoogte
b: nokhoogte
c: lengte dakspant
d: lengte verlengspant
e: windverbanden

permanente of tijdelijke huisvesting.
De constructie is ontworpen volgens de belangrijkste internationale
bouwnormen (bijv. de Britse ‘Building’, de Duiste ‘Prüfbuch’
20 m

standaard, Franse ‘Extrait du registre de sécurité, Eurocode).

l: spantafstand

grondbalken
5.55 m
8.83 m
8.07 m
2.62 m
dak: dia 10 mm
zijkant: dia 10 mm
5 mm

De constructie bestaat uit geanodiseerd aluminium (6061-T6 legering) met vier
kederkanalen op stalen gegalvaniseerde voetplaten of grondbalken.
Alle onderdelen worden verbonden met pennen voor een makkelijke en snelle
plaatsing. Windverbanden verzekeren de stabiliteit van de constructie.

Gevels, dak- en zijkantzeilen bestaan uit een hoge kwaliteit PVC gecoat polyester
zeildoek, vlamdovend volgens Franse norm M2, Duitse norm DIN 4102 B1 en Britse
norm BS 5438. Het zeildoek is UV gestabiliseerd en behandeld tegen aftakeling
door rotting en schimmel. Dakzeilen en gevels worden opgespannen met spanbuizen
en ratels.

