200

detail voordoektrek
schaal 1 a 5

tralie-ligger
24 mm W.V.V. multiplex

staalkabel verzinkt
klem
kabeloog met kous

verstelmogelijkheid

bovenbuis truss

aan buis gelaste montagebeugel

ophangbuis voor lampen
Ø48,3 mm wd. 3,2mm

detail ophanging trussen
schaal 1 a 5

1

technische ruimte

lieren even treknummers

vloer op 10.400+P.

ZIJBRUG rechts

rails aan plafond zijtoneel
t.b.v. manteauvak en -toren

rails onder zijbrug
t.b.v. zijzwart

MANTEAU-VAK
verrijdbaar opgehangen onder
vast en beweegbaar deel portaalbrug

kabelgoot met opklapbare luiken
inw. hg. min.150mm, br. min.400mm

keuken/spoelkeuken

8779

vloer op 25.920+P.

LIERENRUIMTE rechts

geluiddempende kabeldoorvoer
door bouwk. aannemer

neerklapbare knieregel

2 stuks zijtrekken trusslengte 13.600
max. 500 kg. met variabele snelheid

2749

hangstaaf naar spant

opstelruimte schakelkasten en dimmers

lier portaalbrug rechts

ROLLENZOLDER
vloer op 22.890+P.

BEWEEGBAAR DEEL PORTAALBRUG
in hoogte verstelbaar
met rail tbv. manteau-torens

MANTEAU-TOREN

verrijdbaar opgehangen onder
vast en beweegbaar deel portaalbrug

8124

lier lichtbrug

vloer op 1.000+P.

TONEEL

toneelopening 18.000

minimaal tussen manteau-torens

hangstaaf naar spant

39309

opstelruimte schakelkasten en dimmers

traverse-balken tegen ok. spant
tbv. later te plaatsen kraanbanen

69 stuks decortrekken trusslengte 23.400
62 st. max. 500 kg. met variabele snelheid
07 st. max. 1.500 kg. met variabele snelheid

LICHTBRUG

in hoogte verstelbaar
met aangebouwd rideau

opbouw toneelvloer:
- keroewing 22 mm
- kruislings rachelwerk 2 x 22x46 mm
- rubberen dempers 18x50x50 mm
- zandcementvloer 50 mm
- betonvloer 300 mm

luiken stoelenberging

8124

vloer op 25.920+P.

LIERENRUIMTE links

lier portaalbrug links

2 stuks zijtrekken trusslengte 13.600
max. 500 kg. met variabele snelheid

kabelgoot met opklapbare luiken
inw. hg. min.150mm, br. min.400mm

2749

lieren oneven treknummers

lierenruimte op 25.920+P.

rollenzolder op 22.890+P.

gang

ZIJBRUG links

vloer op 10.400+P.

10.400+P.

1000+P.

PEIL

pianoheffer
tussen 1.000+ en PEIL

2x werkplaats

8779

1000+vl

500+vl

250+vl

vl

8

handregel Ø48,3mm

draaibare
knieregel

scharnier

schopplaat

doorsnede

restaurant

aanzicht

plattegrond

berging

manteau-toren: draaibare knieregel
schaal 1 a 20

technische ruimte

technische ruimte
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ONDERWERP

BLADNUMMER

WERKNUMMER

GEWIJZIGD

AFMETING

DATUM

GETEKEND

SCHAAL

dwarsdoorsnede toneeltoren

bestektekening
TT-installatie

nieuwbouw grote zaalaccomodatie
te Zwolle

gemeente Zwolle

vof

laag grondwater = 0.80 - NAP

NAP

gem. grondwater = 0.30 + NAP

hoog grondwater = 1.80 - NAP

peil = 2.96 + NAP

1000 + p toneel

detail ophangbuis lichtbrug
schaal 1 a 5

rubber onderplaat
tbv. schokdemping
principe montage ophangbuis lampen aan lichtbrug

frame lichtbrug

hangstaaf naar spant

DWARSDOORSNEDE TONEELTOREN

