Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem B.V.
Elektriciteitsaansluiting
230 volt
Standaard 10 Ampère ® 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.
Bij eigen standbouw heeft u altijd een elektriciteitsaansluiting nodig voor verlichting of eventuele demonstraties met
elektrische capaciteiten.
Wanneer u een elektriciteitsaansluiting heeft aangevraagd, dient u bij het opbouwen van uw stand, indien nodig, zelf over
verlengsnoeren en stekkerdozen te beschikken daar er bij een elektriciteitsaansluiting één stroompunt aanwezig is. Dit geldt
zowel voor uw eigen standbouw als voor standbouw van Evenementenhal Gorinchem.
Krachtstroomaansluiting
Standaard 32 Ampère
Standaard 63 Ampère
Standaard 125 Ampère
Standbouw
Wij maken gebruik van standbouw van het merk Octanorm. Deze standbouw bestaat uit een aluminium geraamte waar
platen in geplaatst worden.

Hoogte
2,51 m

Zichtbare wandhoogte
2,40 m

Wandbreedte
0,99 m (inclusief paaldikte)

Zichtbare wandbreedte
0,95 m (exclusief paaldikte)

Paaldikte
4,0 cm

Breedte frieslijst
36 cm (inclusief aluminium strip)

Lengte frieslijst
1 m/2 m/3 m (afhankelijk van de standgrootte)

Hoogte aluminiumstrip
5,0 cm

Breedte aluminiumstrip
1,5 cm (de breedte van de inkeping in de strip is 0,4 cm en deze inkeping
is 1,2 cm diep)
Op onze standbouw materialen mag niet geplakt worden, wij hebben hier speciale platen voor. Deze platen kunnen met
haken worden opgehangen aan de standbouw en zijn verkrijgbaar bij de hoofdreceptie. Objecten die aan de standbouw
worden gehangen mogen maximaal een gewicht hebben van 5 kilo. Er is geen plafond in de stand.
Standbouw bestellen (indien u van plan bent zelf platen te laten maken)
Voor het bestellen van standbouw worden de volgende afmetingen gehanteerd:
Standbouwplaat: 97 cm x 242 cm

á € 35,- per plaat/á € 57,- per plaat op kleur

Frieslijsten:

1 m = 28 cm x 97 cm
2 m = 28 cm x 196 cm
3 m = 28 cm x 295 cm

á € 15,- per meter/á € 25,- per meter op kleur
á € 15,- per meter/á € 25,- per meter op kleur
á € 15,- per meter/á € 25,- per meter op kleur

Plaatdikte:

0,3 cm

Vloerbedekking
Wij maken gebruik van antraciet/zwart kleurige vloerbedekking. Uw standruimte wordt afgebakend door middel van grijze
vloerbedekking. De vloerbedekking bestaat uit vloertegels van 50 bij 50 centimeter.
Verlichting
De verlichting bestaat uit een verlichtingsrail die in uw stand wordt opgehangen, zodat u voldoende verlichting in uw stand
heeft. Deze verlichting wordt bevestigd aan de achterzijde van de frieslijst. Hierbij maken wij gebruik van 50 Watt lampen. U
kunt deze spots naar eigen inzicht bijdraaien om bepaalde objecten uit te lichten. Tevens heeft u de mogelijkheid naast de
standaard geleverde verlichting extra verlichting in te huren.
Rigging
Boven de 7 meter is Evenementenhal niet bevoegd om materialen op te hangen aan het plafond en moet er een
gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld. Hiervoor hebben wij als partner Decoriginals. Wilt u hier (tegen betaling) gebruik
van maken, neemt u dan contact op met de beursorganisator (bovenstaande geldt alleen voor onze locaties in Gorinchem
/ Venray).
Hoogte Hallen
Hal 1: hoogte 6,8 m tot loopbrug
Hal 1: hoogte 18 m tot plafond
Hal 1 (achterste gedeelte): hoogte 4,5 m (onder 1ste verdieping)
1ste verdieping galerij: hoogte 8,0 m
1ste verdieping congreszalen: hoogte 5,0 m
Restaurant 1, 2 en 3: hoogte 2,7 m
Goederenlift: (breedte 1,90 m) (diepte 2,43) (hoogte 2,19) (gewicht 3.500 kg.)
Goederenlift
Flexitec hydraulische platformlift type K2
Afmeting heftplateau: 2 mtr x 4,8 mtr (br x l)
Hefvermogen: 3.000 KG (gelijkmatig verdeelde last)
Hefsnelheid: ca 0,2 meter per seconde

Verboden voor mensen, alleen goederen

