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Oliva Productbeschrijving

Eigenschappen
De Oliva structuur van BHV Expo Groep is direct te 
herkennen door het platte dak met een helling van 7 
graden. Standaard wordt de structuur afgewerkt met een 
banner rondom de dakrand, welke tevens geheel naar de 
wens van de klant is te ‘branden’.
 
Daarnaast is het mogelijk om de buitenwanden naar 
binnen te plaatsen, zodat er eenvoudig een vrije overstek 
van 5 meter per zijde ontstaat en er, bijvoorbeeld, een 
overdekt terras is te creëren. Met een standaard zijhoogte 
van 430 cm is de Oliva al een opvallende verschijning. 
Eventueel is deze vrij eenvoudig te verhogen tot een 
zijhoogte van 542 cm. Een zijhoogte van ruim 800 cm 
behoort tevens tot de mogelijkheden.
 
Er zijn tal van opties die toepasbaar zijn op deze structuur. 
Te denken valt aan de grote glazen ramen van 2,5 x 2,5 
meter, waardoor er een prachtig vrij zicht ontstaat. En wat 
te denken aan bijvoorbeeld handmatige of automatische 
schuifdeuren? Dat is allemaal mogelijk.

Tevens zijn er nog tal van opties mogelijk zoals: glasschuif-
zeil, glasdakzeil, thermodak en ook ons uniek BHV Expo 
Groep rolkantzeil.
 
Zeker niet onbelangrijk; de Oliva structuur kan ingezet 
worden als ‘enkele’ structuur, maar kan ook als ‘dubbeldeck’ 
oplossing worden ingezet.

Onze banner is volledig
te voorzien van eigen
‘branding’. Uniek voor
ieder evenement!

Door het inzetten
van grote glaspanelen
wordt het zicht
optimaal.

Indien gewenst zorgt
ons wit hekwerk voor
een unieke uitstraling.
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Product
Een luxe uitgevoerde aluminium 
structuur welke een zee van ruimte 
creëert.

Ideaal toepasbaar op vele events, 
van VIP locatie tot tijdelijke sporthal 
of restaurant, er is veel mogelijk 
met deze structuur!
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Oliva Afmetingen
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Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en denken graag met u mee.
Bel +31 (0)76 599 00 00 (NL) of +32 (0)3 22 73 161 (BE), of mail ons: info@bhvexpo.com

Oliva Afmetingen

Waarden in cm
*Voorzien van schoren

Oliva overstek

Oliva verhoogd dubbele overstek


