Alu Globe

Eventowe

1
Charakterystycznie
zakrzywiony dach przykuwa
uwagę

2
Wysunięta na 3m plandeka
tworzy zadaszenie nad
balkonem lub tarasem

3
Wielopoziomowe: jedno-,
dwu- lub trzypiętrowe

Produkt
Alu Globe to nowoczesna odmiana
oryginalnej hali Alu Hall. Jest to aluminiowa
konstrukcja o charakterystycznie
zakrzywionym dachu. Najnowszy projekt
oferuje inteligentne rozdysponowanie
przestrzeni pod każde wydarzenie.
Struktura może być wilopoziomowa, dzięki
czemu najemca można w pełni wykorzystać
dostępną powierzchnię i pozwolić
odwiedzającym na uzyskanie najlepszych
widoków w danej lokalizacji. Wedłużona
plandeka dachowa zapewnia zadaszenie dla
balkonu bądź tarasu.
Skład
Alu Globe jest dostarczana ze sztywnymi,

neptunus.pl

pionowymi panelami ściennymi z PVC lub panelami szklanymi. Istnieje
możliwość zamontowania przesuwnych kurtyn. Plandeka dachowa może
być dostarczona w wersjach: nieprzezroczystej (nieprzepuszczającej
promieni słonecznych w 80%) – opak, półprzezroczystej lub, za
dodatkową opłatą, całkowicie przezroczystej. System Neptunusa sprawia,
że plandeka dachowa jest dopasowana i odpowiednio napięta. Hala
posiada rynny, które odprowadzają wodę deszczową poprzez ukryte
rury spustowe. Alu Globe jest standardowo wyposażona w kasetonowy
system podłogowy Neptunus, który wewnątrz przylega do ścian hali. W
przypadku wybrania opcji piętrowej hali, możliwe jest zamontowanie
balkonu o szerokości 2m lub 4m z zewnętrznymi słupami wsporczymi.
Właściwości
Alu Globe dostępna jest w szerokościach 16, 20 lub 28 metrów i
ma ścianę boczną o wysokości 3 metrów. Długość hali może być
nieograniczona, zwiększana co 5 metrów. Alu Globe może być
przyłączona do hal tego samego typu, jak i również innych konstrukcji
Neptunusa. Istnieje możliwość wyposażenia wnętrza i wykończenia
wedle wymagań np. w klatki schodowe, balkony, tarasy, graﬁki na
panelach.
Funkcjonalność
Alu Globe jest atrakcyjna propozycją m.in. dla korporacyjnych zebrań,
prezentacji produktów ﬁrmowych, wystaw, pokazów mody, wydarzeń
kulinarnych. W przypadku koniecznosci zagospodarowania pod
wydarzenie niewielkiej przestrzeni idealnym rozwiązaniem jest hala
pietrowa. Podobnie jak w przypadku gdy okoliczne widoki są malownicze
i dodatkowo mogą uatrakcyjnić wydarzenie.
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