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Wysokość ściany bocznej jest 
nie mniejsza niż 3,85 m

Poziome panele nadają jasny i 
nowoczesny wygląd

Unikalny, owalny kształt dachu
przyciąga wzrok na każdej 
imprezie

Skład 
Hala składa się z samonośnej konstrukcji aluminiowej o 
szerokości 10, 15, 20, 25 lub 30 metrów i wysokości ściany 
bocznej 3,85 metrów. Istnieje możliwość dowolnego 
przedłużania hali o 5 metrów. Struktura ta zawiera podwyższoną 
podłogę kasetonową Neptunus oraz zintegrowany system 
deszczowy rynien. 

Ponieważ wsporniki hali są zintegrowane ze ścianami, Alure 
Globe posiada gładką ścianę wewnętrzną. Poziome, izolowane 
panele z PVC i/lub szklane panele nadają hali nowoczesny 
wygląd. W standardzie, dach Alure Globe jest biały i 
nieprzejrzysty opak (nieprzepuszczający światła), ale jest również 
dostępna opcja z przeźroczystym dachem.

Właściwości 
Dzięki prostym liniom i wytwornemu wyglądowi, Alure 
Globe jest najlepszym miejscem do zastosowania podczas 
różnego rodzaju imprez, również tych bardziej luksusowych. 
Poza innowacyjną konstrukcją, Alure Globe posiada również 
niezwykłą wytrzymałość i elastyczność w zastosowaniu. Ponad 
to doskonała izolacja Alure Globe gwarantuje, że struktura ta jest 
przyjazna dla środowiska i ekologii.

Funkcjonalność
Alure Globe jest idealną strukturą na wydarzenia wymagające 
ekskluzywnej atmosfery, takich jak pokazy mody, wystawy, 
pokazy samochodów, nowych produktów czy wydarzeń 
kulinarnych.

Produkt
Alure Globe jest powszechnie 
znaną konstrukcją wśród struktur 
Alure. Jest to aluminiowa hala z 
charakterystycznym zaokrąglonym 
dachem. Nowoczesna konstrukcja 
Alure Globe nadaje imprezie nutkę 
ekskluzywności.

EventoweAlure Globe

3

2

1



∏  THE NETHERLANDS  ∏  BELGIUM  ∏  UNITED KINGDOM  ∏  GERMANY  ∏  FRANCE  ∏  POLAND  ∏  AUSTRIA

A

B

C

D

E

H

F

I

J

G

10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

1013 1513 2013 2513 3013

1056 1556 2056 2556 3075

1100 1600 2100 2606 3116

490 572 654 726 816

385 385 385 384 384

350 350 350 349 350

15 15 15 15 16

334 334 334 327 327

355 355 355 351 351

454 536 618 685 771
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