
Hala wielopoziomowa Eventowe

Klatki schodowe są dostępne
w wersji drewnianej lub 
aluminiowej

Dzięki zastosowaniu poziomów, 
najlepiej wykorzystuje się 
dostępną powierzchnię
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Możliwe jest zastosowanie 
atrium, balkonów, tarasów

Skład
Panele ścienne przeznaczone do hali wielopoziomowej są 
dostępne w wersji PVC lub ze szkła. Istnieje również możliwość 
wykorzystania kurtyn przesuwnych dostępnych w trzech 
wersjach: nieprzepuszczające światła, w 80% przepuszczające 
światło lub całkiem przeźroczyste. Możliwe jest zainstalowanie 
pla� ormy/ balkonu o rozpiętości 2 metrów na wybranym boku 
hali. Rozpiętość 4 m jest również możliwa, pod warunkiem 
zastosowania kolumn. Klatki schodowe są dostępne w wersji 
drewnianej lub aluminiowej. Hala wielopoziomowa zawiera 
podwyższony system kasetonowy podłogi Neptunus i system 
rynien w standardzie.

Właściwości
Hala wielopoziomowa jest strukturą tymczasową, która jest 
imponująca i atrakcyjna. Hala ta ma nieograniczone możliwości 
w zastosowaniu. Może być wzbogacona o atrie, balkony lub 
tarasy. Hala wielopoziomowa może być połączona z namiotami 
tego samego rodzaju jak i z innymi. Długość może być zwiększana 
w jednostkach 4 lub 5 metrów, natomiast szerokość w przedziale 
od 8, 10, 12, 16, 20, 24 aż do 32 metrów.

Funkcjonalność
Hala wielopoziomowa idealnie nadaje się do każdego 
wydarzenia, w którym ważny jest doskonały widok lub 
w przypadku gdy powierzchnia jest ograniczona. Hala 
wielopoziomowa jest często stosowana na imprezach takich jak 
wyścigi konne, wyścigi samochodowe, a także w wielu innych 
wydarzeniach, które przyniosą korzyść z użytkowania tego typu 
konstrukcji. 

Produkt
Double-decker lub Triple-decker są 
konstrukcjami złożonymi z dwóch 
lub trzech kondygnacji. Ze względu 
na możliwość budowy pionowej, 
optymalnie wykorzystuje się dostępną 
powierzchnię, jak i czerpie korzyści z 
fantastycznych widoków. Oznacza to, 
że wydarzenie koncentruje na sobie 
większą uwagę, na którą zasługuje.
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8m 10m 12m 16m 20m 24m 32m

779 979 1179 1579 1970 2370 3170

745 375-575 575 770 775-375 775 775

850 1050 1250 1650 2050 2450 3250

835 867 900 965 1030 1095 1225

702 702 702 702 702 702 702

387 387 387 387 387 387 387

675 675 675 675 676 676 676

15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

315 315 315 315 315 315 315

305 305 305 305 300 300 300

428 460 493 558 620 686 817
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