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Harlequin Ballet DuO
Demontabele toplaag afwerking

Harlequin Duo demontabele danstoplagen
Harlequin Duo is:
•
een dubbelzijdige danstoplaag welke aan beide zijde bruikbaar is!
•
in zeven combinatiekleuren leverbaar inclusief bijpassende kleurende nadentape.
•
makkelijk en snel te leggen.
•
gaat uit zichzelf direct blijvend vlak liggen.
•
zeer slijtvast en daardoor een lange levensduur.
•
zeer goed bruikbaar voor reizende gezelschappen.
•
Licht in gewicht en makkelijk hanteerbaar.
Gebruik en installatie:
Harlequin Duo is bruikbaar voor de vele dansculturen in studio’s of op podia.
In eerste instantie is het product ontworpen voor reisgezelschappen. Harlequin Duo is
namelijk zeer eenvoudig te installeren; de rollen worden uitgerold op het podium, naden
worden getapt in een bijpassende kleurende nadentape en de vloer is klaar voor gebruik!
Na de voorstelling is de vloer snel oprolbaar en kan de vloer weer naar het volgende project
worden getransporteerd.
Transport
Voor het makkelijk en schadeloos opslaan en transporteren van de Harlequin Duo
demontabele vloer zijn de volgende producten beschikbaar:
•
opslag- en transportwagen.
•
Transporttassen en spanbanden.
Harlequin Duo:
Kleuren:

zwart/wit, grijs/wit, zwart/grijs
caramel/grijs, hazelnoot/beige,
rood/blauw, groen/geel
Breedte banen:
2,00 m
Kleuren:
zwart/wit, zwart/grijs
Breedte banen:
1,50 m
Dikte materiaal:
1,25 mm
Beschikbare baanlengte: 10m, 15m, 20m, 25m,30m
Gewicht:
1,9 kg/m2

Prijzen
Prijs Harlequin Duo zwart/wit, zwart/grijs…….:
Prijs Harlequin duo overige kleuren……………:
Transportkosten……….: €. 150,00
Installatie……………….: prijs op aanvraag

€.
€.

21,75 / m2
26,00 / m2

Optioneel installatiemateriaal:
Waterproof afplaktape voor de naden zwart/wit/transparant
Waterproof afplakband voor overige kleuren
Dubbelzijdige tape voor fixeren naden op de ondervloer

50mm x 33m
50mm x 50m
50mm x 50m

€. 20,95 /rol
€. 28,75 /rol
€. 38,25 /rol

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Levertermijn: normaal gesproken circa 2 weken (onder voorbehoud van voorraad)
Betaling netto binnen 30 dagen na factuurdatum

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
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