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kabelgoot met werkverlichting

handregel Ø48,3mm op 1.100+ vl.

spotstang langs voorzijde Ø48,3mm op 1.800+ vl.

spotstang Ø48,3mm op 1.100+ vl.

kabelgoot

traverse-balken tegen ok. spant
tbv. kraanbanen

vloer op 22.890+P.

ROLLENZOLDER

2 stuks electrische zijtrek
max. 500kg. truss-lengte 13.600m

orkestplafond

spotstang Ø48,3mm op 1.800+ vl.

handregel Ø48,3mm op 1.100+ vl.

knieregel Ø48,3mm op 400+ vl.
schopplaat hoog min. 110

verrijdbare orkestschotten
detailering ntb. max. 9.000 hoog

1.5000 kg. trek

knieregel Ø48,3mm op 400+ vl.

ACHTERBRUG
vloer op 10.400+P.

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

1.5000 kg. trek

schopplaat 110mm hoog

principe zaalbruggen

10400 + p toneelbruggen

9400 + p kantoren

5450 + p kleedruimten

1000 + p toneel

1.5000 kg. trek

1.5000 kg. trek

1.5000 kg. trek

MANTEAU-TOREN

verrijdbaar opgehangen onder
vast deel portaalbrug

LICHTBRUG

1.5000 kg. trek

met aangebouwd rideau
in hoogte verstelbaar

1.5000 kg. trek

1.000+ P.

1.5000 kg. trek

D

150400 400
min 200

lier lichtbrug
lier 1e plafonddeel

plaats lieren af te stemmen met
indeling installatie-ruimte

afdichting acoustisch plafond

in hoogte verstelbaar acoustisch plafond
( in hoogste stand )
1 stuk zaaltrek trusslengte 16.000
max. 250 kg. met vaste snelheid
2 stuks zaaltrekken trusslengte 16.000
max. 1500 kg. met vaste snelheid
1e sluiertrek 1.500kg. trusslengte 24.000
voordoektrek trusslengte 24.000
2e sluiertrek 1500kg. trusslengte 24.000

horizontale ophangbuis
schijnwerpers Ø48,3

horizontale ophangbuis
schijnwerpers Ø48,3

in hoogte verstelbaar acoustisch plafond
(in laagste stand, bij gebruik lichtbruggen)

4e stopplaats
vloer op 0+P.

hoogste stand
vloer op 1.000+P.

geluidscluster

8050 + p loge 2e balkon

4525 + p loge 1e balkon

Orkestbak in twee delen uitvoeren
OPTIE: orkestbak in 1 deel uitvoeren
3e stopplaats
vloer op 1.290-P.
2e stopplaats
vloer op 1.690-P.
1e stopplaats
vloer op 1.790-P.

hijskabels plafond
onder LB-kast door

lier 1e plafonddeel

luchtbehandelingskast

lier 2e plafonddeel

E

geluidabsorberende plafondbekleding
bovenzijde bekleed met 100mm minerale wol

in hoogte verstelbaar acoustisch plafond
( in hoogste stand )

spotstang Ø48,3mm op 1.800+ vl.

F

G

hijskabels plafond
onder LB-kast door

lier 3e plafonddeel

geluiddempende koof
door bouwk.aannemer

2e ZAALBRUG

roostervloer op 14.090+P.

in hoogte verstelbaar acoustisch plafond
( in hoogste stand )

luchtbehandelingskast

lier 2e plafonddeel

ophangbuis schijnwerpers Ø48,3
langs voorrand balkon

heffer zaalregie
in laagste stand

ophangbuis schijnwerpers Ø48,3
langs voorrand balkon

schopplaat hoog min. 110

knieregel Ø48,3mm op 400+ vl.

handregel Ø48,3mm op 1.100+ vl.

1e ZAALBRUG

roostervloer op 11.540+P.

PEIL

3.100- P.

H

gordijnrails tbv.
acoustische gordijnen

13450 + p gallerij

10750 + p vloer volgspot

9520 + p 2e balkon

7370 + p regie cabine

5740 + p 1e balkon

1480 + p entree grote zaal

2.96 m + NAP = peil

NAP

0.14 m - NAP = 3100 - p

0.74 m - NAP = 3700 - p
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langsdoorsnede zaal

bestektekening
TT-installatie

BLADNUMMER

WERKNUMMER

GEWIJZIGD

AFMETING

DATUM

GETEKEND

SCHAAL

ONDERWERP

nieuwbouw grote zaalaccomodatie
te Zwolle

gemeente Zwolle

vof

PEIL

1.890- P.

2510

LANGSDOORSNEDE ZAAL

