InfoVan #08
De Event InfoVan #08 is een echt ‘all weather’ promotievoertuig; door toepassing van de hoogst mogelijke isolatiemiddelen en een over-gedimensioneerde klimaatbeheersingssysteem inzetbaar tot op de koudste en warmste
locaties ter wereld. De Event InfoVan #08 is elektrisch/hydraulisch uitschuifbaar tot een presentatieruimte van 65 m2.
De trailer is toegankelijk door maar liefst 4 mechanische schuifdeuren (met trap) of door middel van de hoofdingang
voorzien van twee dubbele elektrische schuifdeuren. De trailer is standaard voorzien van eigen stroomvoorziening,
pantry voorzien van stromend water (600 liter), magnetron en koelkast, twee airconditioningunits, geluidsinstallatie
(optioneel uitbreidbaar met draadloze microfoons).

Capaciteit
Ontvangst / VIP ruimte

Verlichting
100 personen

Trainingsopstelling

50 personen

Congresopstelling

50 personen

Beloopbaar dakterras

40 personen

Inbouw spots & rail spots dimbaar
TL verlichting dimbaar

Pantry / Keuken
Diverse inbouwkasten

Oppervlakte

Koud en warm water
m2

Vloeroppervlakte

65

Dakterras

25 m2

Koelkast 240 l

Audio Visueel

Afmetingen

Radio / CD speler met 4 speakers

Lengte trailer en trekker

16,50 m

Lengte trailer

12,75 m

Eigen energievoorziening
32 KVA geluidsarme dieselgenerator

Breedte in transport toestand

2,50 m

Breedte operationeel met trappen

6,50 m

Hoogte in transport toestand

4,00 m

Stroomaansluiting

Hoogte met dakterras

5,00 m

Walaansluiting

Hoogte met vlaggenmasten

9,00 m

25 meter walkabel (aanwezig)

In- /uitgangen

400 Volt/ 32 Ampere CEE
5 polig 32 Ampere CEE

Watervoorziening

1 Hoofdingang: autom. glazen pui

Breedte 200 cm

Schoonwatertank

600 l

4 Zij-ingangen: glazen schuifdeur

Breedte 100 cm

Vuilwatertank

700 l

Beletteringsoppervlaktes

Overige specificaties

14x dakterras paneel (180 x 87 cm) totaal ca. 22,00

m2

Voorzien van verwarming en airconditioning

2x zijkant

totaal ca. 76,50

m2

Volledig geïsoleerd

ca. 5,00

m2

Luchtgeveerd

totaal ca. 20,00

m2

Totaal gewicht

1x achterzijde
2x interieurwand

Toegestaan gewicht dakterras

Basisuitrusting interieur
Vloerbedekking (grijs)
Formica wanden (te beletteren)
Hunter Douglas plafond

Opbouwtijd

32.000 kg
5.000 kg

15 minuten

InfoVan #08
Bestuurderszijde

Bijrijderszijde

Plattegrond
12.75

H 2.60

H 2.30

H 2.25

Aggregaat

6.45

H 2.10

