
BHV Expo Groep BV
T: +31 (0)76 599 00 00

BHV Expo Groep BVBA
T: +32 (0)3 22 73 161

www.bhvexpo.com

Trippledeck Productbeschrijving

Eigenschappen
De trippledeck structuur van BHV Expo Groep bestaat uit 
de verdiepingsvloer, welke doorgekoppeld wordt naar 2 
verdiepingen. Daar bovenop kan een tentstructuur 
geplaatst worden, waardoor een trippledeck structuur, 
oftewel een tent met 3 verdiepingen ontstaat.
 
De constructie is zo berekend dat er ook op het bovenste 
niveau een draaglast van 500 kg/m2 aanwezig is. Met een 
totale hoogte van ruim 13 meter is deze structuur een 
imposante oplossing voor uw evenement. Het unieke BHV 
Expo Groep afwateringssysteem zorgt ervoor dat het 
droog is op iedere verdieping en men geen last heeft van 
de bovenburen.
 
Daarnaast kan de structuur uitgevoerd worden met een 
zwevend terras om uw publiek een nóg beter zicht te 
geven. Tevens worden de benodigde aluminium trappen 
uitgevoerd met luxe glazen boarding en biedt BHV Expo 
Groep 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.

Onze glasboarding
zorgt voor een luxe
uitstraling en zorgt
bovendien voor
voldoende veiligheid.

Al onze verdiepings-
vloeren zijn optioneel
uitgerust met een
zwevend terras.

De benodigde trappen
zijn allemaal uitgevoerd
in aluminium, afgewerkt
met een luxe glazen
boarding.

1

2

3

Product

De trippledeck is dé eye- 
catcher voor uw evenement!

Een trippledeck wordt vaak 
geplaatst vanwege praktische 
redenen. Plaatsgebrek of juist 
een goed zicht kan de reden 
hiervan zijn.



Tenten

Loge & tribune

Standbouw

Vind ons op social media:

www.bhvexpo.com

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

Trippledeck Afmetingen

Waarden in cm


