Canopy telte

ETP´s hvide canopy telte er et oplagt valg, når der skal bruges
en overdækning der skiller sig ud.
Deres elegante kurver skaber en smuk og skulpturel synlighed,
der kan give eventen et løft.
Teltene kan bruges til overdækning af scener, men også til andre
udendørs arrangementer hvor der er behov for ovedækning.
Canopyen har bl.a. været opstillet følgende steder:
		

- Copenhagen Jazz Festival

		

- Scandinavia Reggae Festival

		

- Haveselskabets Have

		

- Frederiksberg Have

		- Sølyst
		- Louisiana
		

- Øster Anlæg

		- Søndermarken
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Canopy telte

Placering

Opstilling

Teltet kan opstilles på fast plant terræn, hvor der er mulighed for

Følgende forhold har indflydelse på hvor lang tid det tager at

enten at pløkke eller bolte telt bardunerne i fundamentet.

stille teltet op:
			

Under teltet, kan der opstilles en scene på max. 40 kvm. afhæn-

- Terræn forhold / hvor ujævnt der er

			- Adgangsforhold

gig af scenehøjden. Dog anbefaler vi en højde på omkring 60
cm. hvor trapper eller trin kan påmonteres.

Ved plant terræn, og med optimale adgangsforhold, er udgangspunktet:

Til scenen kan opstilles PA tårne på hver side af teltet, lyd- og

			

Opstilling = 5 ETP crew i 6 timer

lys- udstyr på scenen, FOH, stole og hvad der ellers kan være

			

Nedtagning = 5 ETP crew i 4 timer

brug for i forbindelse med det enkelte arrangement.

Tekniske specifikationer:
- Bredde telt inkl. pløkker = op til 15m.
- Bredde telt = op til 11m.
- Dybde telt inkl. pløkker = op til 11m.
- Dybde telt = op til 7m
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