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TELEDRAPE
TeleDrape is een modulair en flexibel systeem waarmee snel en eenvoudig doekenwanden kunnen
worden geplaatst. Zowel de staanders als de liggers zijn uitschuifbaar, waardoor uiterst nauwkeurige
afmetingen kunnen worden afgestopt.
Het systeem onderscheidt zich van de
standaard rigging/statief-toepassingen door
de volgende voordelen:
• Compacte transportafmetingen;
• Kan zelfs door één persoon
eenvoudig geplaatst worden;
• Op zichzelf staande constructie,
geen hijspunten, hoogwerker of
bouwspanning nodig, slechts een
vlakke vloer;
• Vanwege bovenstaande voordelen
kostenbesparend.

Werking:
De staanders worden op stalen grondplaten geschroefd. De platen hebben een afmeting van 50 x 50 cm
(niet geheel toevallig dezelfde afmetingen als een tapijttegel) en zijn aan de onderkant voorzien van
rubber doppen, zodat vloerbeschadiging wordt uitgesloten. De plaat kan zo ook eenvoudig weer worden
opgetild van een vlakke vloer.
Op de staanders is een inlegdop bevestigd met 3 inkepingen ten behoeve van
de inhanghaken van de liggers. Hierdoor zijn ook T-verbindingen mogelijk. In
de inlegdop kan ook een spigot worden gestoken, zodat er bijvoorbeeld in
plaats van een ligger een schijnwerper op kan worden geplaatst. De staanders
kunnen traploos uitgeschoven worden van ca. 1,7 tot ca. 4 meter hoogte.
De liggers zijn traploos uitschuifbaar van 2,10 meter tot 3,85 meter en hangen elk in twee staanders. De
koppeling met de staanders zorgt ervoor dat een maximale breedte van 4
meter per eenheid wordt bereikt.
Aan de liggers kunnen de doeken worden bevestigd. Velours doeken kunnen
op de gebruikelijke wijze worden geknoopt door middel van knooplinten. Onze
moltondoeken zijn voorzien van klittenband lussen aan de achterkant van de
singel, waardoor aan één zijde de ligger aan het zicht wordt onttrokken.
Hoewel de constructie ruim voldoende stevig is voor de toepassingen zoals hierboven beschreven, is het
systeem niet bedoeld ter vervanging van truss ten behoeve van licht-/geluid- of videosystemen. Een
standaard projectiescherm met een aluminium frame is echter geen probleem.
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