vanschie.com

EVENEMENTEN SPECIAL

KOPPELBARE
PONTONS
DE BASIS VOOR EEN GESLAAGD EVENEMENT

ALLES ONDER ÉÉN DAK.
ALLES IN ÉÉN HAND!
• Eigen telekranen
• Eigen torenkranen
• Eigen transport
• Eigen servicedienst
• Eigen engineering

Sail Amsterdam

Tomorrowland

ALLE MOGELIJKE HULPMIDDELEN
KUNNEN WORDEN BIJGELEVERD

• Toegangsbruggen
• Loopbruggen
• Hekwerken
• Spudpalen
• Bouwhekken
• Trappen
• Lieren
• Oprijkleppen
• Rijplaten
• Schotten
• Aggregaten

Floriade

OP HET WATER
IS HET ALTIJD FEEST!
Er gaat niets boven het romantische decor van water. De ruimtelijke sfeer,
de kabbelende golfjes, weerspiegelende lichtjes, de ondergaande zon.
Een feest op het water is een feest met een extra dimensie. Ook de
organisatoren van evenementen hebben dit ontdekt. Steeds vaker maken
zij gebruik van de drijvende kracht van Van Schie. Of het nu gaat om een
dancefestival, een TV-registratie, een theaterstuk of een popconcert.
Met onze koppelbare pontons is alles mogelijk.
Bij tal van grote evenementen in binnen- en buitenland heeft het
pontonteam van Van Schie zijn deskundigheid bewezen. Denkt u maar aan
alle producties van ‘Te land, ter zee en in de lucht’, Prinsengrachtconcert,
SAIL Amsterdam, Extrema Outdoor, Tomorrowland, Red Bull, Mysteryland,
Dance Valley, Gentse Feesten en nog veel meer!
Wij leveren niet alleen de pontons, maar ontwerpen concepten op maat
voor elke denkbare locatie. Dit is mogelijk dankzij eigen constructeurs,
eigen computerberekeningen, een eigen technische dienst en eigen
logistiek, zoals telekranen, hoogwerkers en transport.

HEEFT U EEN PLAN?
LEG HET AAN ONS VOOR.
HEEFT U NOG GEEN PLAN?
DAN MAKEN WIJ ER ÉÉN VOOR U.

Sail Amsterdam

Tomorrowland

Red Bull

Red Bull

Slotviering 200 jaar koninkrijk - Feest op de Amstel

Sail Amsterdam
Sail Amsterdam

Tour de France
Utrecht

Concert
in Venetië

Donetsk - Oekraïne

WAAROM VAN SCHIE?
Van Schie kent geen grenzen. Niet in mogelijkheden en
niet in locaties. Niet de ‘sky is the limit, maar de ‘horizon
is the limit’. We hebben veel ervaring met grote festivals,
overal in Europa. Van België tot Italië. En van Ibiza tot
Oekraïne.
Ook de vele soorten pontons die Van Schie kan leveren,
bieden de garantie dat er voor elk feest en voor elke
locatie een oplossing is. Niet alleen op een afgesloten
gracht, maar ook op open water met getijwerking.
We kunnen alle denkbare hulpmiddelen bijleveren,
zoals spudpalen, hekwerken, lieren, loopbruggen,
toegangsbruggen, rijplaten en nog veel meer.
Ons pontonteam staat dag en nacht voor u paraat. Met
telekranen, hoogwerkers, aggregaten, transport en zelfs
een mobiele werkplaats voor aanpassingen ter plaatse.

ALLES ONDER ÉÉN DAK.
ALLES IN ÉÉN HAND.
DAT SPAART KOSTEN
EN TIJD!
Klein evenement Veenendaal

PONTONS IN SOORTEN EN MATEN!
PLAATPONTONS

Doordat de plaatpontons op vele manieren gekoppeld kunnen
worden en leverbaar zijn in diverse afmetingen, is het mogelijk
om elk eiland zo te ontwerpen dat het op elke locatie past.
Daarnaast is het mogelijk om diverse kleppen, leuningwerk en
andere toebehoren aan de pontons te bevestigen waardoor ze
een totaal andere functie krijgen.
EIGENSCHAPPEN PLAATPONTONS
Lengte:

4,20m

Breedte:

2,10m

Hoogte:

0,73m

Gewicht:

1.185kg

Draagvermogen: 3.300kg (bij 15cm vrijboord)

UNIFLOTE PONTONS, TYPE A

Door de grotere hoogte van de uniflote pontons zijn ze
goed toepasbaar voor zwaardere objecten óf op wateren
waar een groter vrijboord vereist is. Daarnaast is het
mogelijk om aan het koppelsysteem diverse toebehoren
aan te brengen zoals: spudpalen, bolders, leuningwerk etc.
EIGENSCHAPPEN UNIFLOTE PONTONS
Lengte:

5,64m

Breedte:

2,69m

Hoogte:

1,23m

Gewicht:

5.000kg

Draagvermogen: 9.000kg (bij 30cm vrijboord)

CONTAINERPONTONS

Voor de zwaarste belastingen zijn er containerpontons. Ondanks hun grootte kunnen containerpontons gewoon per as worden aangevoerd. De
formatie is flexibel en snel opgebouwd dankzij
een uniek koppelsysteem. Containers kunnen
bijvoorbeeld toegepast worden als golfbreker of
voor het formeren van een drijvend podium.
EIGENSCHAPPEN CONTAINERPONTONS
Lengte:

11,98m

OVERIGE PONTONS

Naast bovenstaande pontons hebben wij ook nog
andere koppelpontons beschikbaar, zoals:

Breedte:

2,48m

Hoogte:

1,50m

• Uniflote pontons van 5,22m x 2,68m

Gewicht:

10.500kg

• Uniflote pontons type C van 5,63m x 3,48m

Draagvermogen: 21.000kg
(bij 30cm vrijboord)

• Aanmeerpontons van 14,00m x 3,00m

• Kuippontons van 6,00m x 2,30m
• Aluminium drijvers van 6,00m en 9,00m
• Containerpontons van 5,98m x 2,48m

VERHUUR VAN
RIJPLATEN, SCHOTTEN EN BRUGGEN
Om een festivalterrein berijdbaar, begaanbaar en toegankelijk te maken zijn meestal
rijplaten, draglineschotten en bruggen nodig. Rijplaten zijn leverbaar in diverse
afmetingen, zowel van staal als van kunststof. Met onze speciale rijplatenauto’s
(ook radiografisch bestuurd) zijn de rijplaten snel en efficiënt te leggen.
Van bruggen en schotten kunnen tevens (brede) toegangs- of vluchtroutes worden
gemaakt, bijvoorbeeld over sloten en kanalen. Stabiel en zwaar genoeg voor de
voertuigen die onder andere door tentenbouwers worden gebruikt. Ook combinaties
met koppelbare brugdelen - voorzien van een roosterdek - zijn leverbaar.
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