Magyar tulajdonban lévő vállalatunk, a Domus a szálláshelyek
(glamping), a kalandturizmus és a kültéri események területén
nyújt speciális építészeti megoldásokat. Egyedülálló termékeinkkel
elősegítjük az üzleti vállalkozások növekedését és fejlődését.
Imádjuk az eredeti és fantáziadús épületeket. Gondosan úgy
válogatjuk ki a termékeinket, hogy egyedülállóak, innovatívak és
időszerűek legyenek.

A termékeink a szenvedélyünkké váltak.

Utunk a jurtákkal kezdődött, melyek mindig is közel álltak a
szívünkhöz. Innét származik a különleges könnyűszerkezetes
építmények iránti rajongásunk.
Cégünk fejlődése során megismerkedtünk más zárt építményekkel
is; így találtunk rá a geodéziai kupolaformára. Ez az egyszerű,
kecses forma megragadta a képzeletünket, és rögtön tudtuk, hogy
mi is ilyen terméket szeretnénk forgalmazni. Az ilyen különleges
szerkezetek elterjesztése alapozta meg mai tevékenységünket.
Sokféle pénzügyi megoldást és változatos termékskálát kínálunk,
melyek számos különböző helyszín és üzleti szektor igényeit
képesek kielégíteni.
Üzleti politikán alapját legjobban a CARE betűszó foglalja össze,
mely az elkötelezettség, figyelem, felelősség és szakértelem
(Commitment, Attention, Responsibility, Expertise) szavak angol
megfelelőinek kezdőbetűiből áll, és egyben „gondoskodást” jelent.
Végigkísérjük Önt a projekt megvalósításának teljes szakaszán, a
tervezéstől egészen a befejezésig, miközben folyamatosan a lehető
legkiválóbb minőséget nyújtjuk.

Mi olyan egyedülálló szerkezetet kínálunk, mellyel tető alá hozhatja
álmai rendezvényét. Geodéziai kupolaszerkezeteink változatos,
különleges tulajdonságaikkal azonnal megragadják a figyelmet,
így az Ön számára legjobb terméket tudjuk kínálni.
Fenntartható, különleges kupoláink mámorító élményt nyújtanak.
Gyorsan és könnyen összeszerelhető szerkezeteinkkel olyan
eseményt rendezhet, melyre mindenki emlékezni fog.

Mi a kupola?
A kupolák különleges aerodinamikai tulajdonságokkal
rendelkező, erős szerkezetek, ezért a fenntarthatóságuk
garantált. A kupolaszerkezetek sok különböző típusú eseményhez
felhasználhatók, így lehet belőlük zenei fesztiválcsarnok, exkluzív
konferenciaterem vagy természetközeli rekreációs létesítmény.
A geodéziai kupolaszerkezet a legjobb választás, akár egyszeri,
akár több célra felhasználható egyedülálló megoldást keres.

Miből készül?
Szerkezet: horganyzott acél
Burkolat: PVC, Blockout PVC, Airtex

Választható alkalmazási területek
A kupola sokféle tevékenységre használható egy zenei fesztivál elhelyezésére,
egy exkluzív rendezvényterem, gálavacsora és esküvői helyszínen, a
természet rekreációs csarnok közelében.
• Reklámtevékenység
• Kiállítási területek
• Konferenciatermek
• Interaktív multimédiás helyszín
• Színháztér
• VIP lounge zóna

Mindenkinek van egy álomhelyszíne.

Mitől olyan különlegesek a kupolák?
• Egyedülálló módon ragadják meg a figyelmet
• Könnyen és gyorsan összeszerelhetőek mindenféle helyszínen
• Ellenállnak a zord időjárási viszonyoknak
• Lehetőség van légkondicionálásra
• Különleges fényeffektusok
• Egyedi igényeket kielégítő burkolatok
• Panorámaszerű látvány

A geodéziai kupolaforma egy szilárd, aerodinamikai tulajdonságokkal
rendelkező geometriai szerkezet. Külsőre a kupola olyan, mint egy
félgömb, a szerkezet fémváza pedig sok kis háromszögből áll.

Anyagok
A szerkezet kerete horganyzott acélból készül. A horganyzott acél
olyan anyag, mely kémiai kezelés után rozsdaálló, karcálló és tartós
lesz. A kupolához három különböző burkolat rendelhető. Mindegyik
PVC-anyagokból készül.
Az első választási lehetőség a szokásos PVC, mely kissé áttetsző és
tartós.
A második az Airtex PVC, a szokásosnál vékonyabb PVC, ezért még
átlátszóbb, hogy még több fény jusson át rajta. A világítással együtt
ez különleges hatást kelt éjszaka.
A harmadik, utolsó választási lehetőség a Blockout PVC, egy
vastagabb anyag, mely teljes mértékben kizárja a külső fényt.

MÉRETEK
Átmérő (m)

Alapterület (m2)

Magasság (m)

1

4m

12.5 m2

2.5 m

2

6m

29 m2

3m

3

7.5 m

41 m2

4.4 m

4

9m

65 m2

4.6 m

5

12 m

110 m2

6m

6

14 m

141 m2

7m

7

19 m

275 m2

9.1 m

8

22 m

380 m2

11 m

9

27 m

575 m2

13.4 m

10

30 m*

700 m2

15 m

11

40 m*

1260 m2

20 m

* megjegyzés: opciósan elérhető méret, egyedi megkeresés esetén.

A kupola összeszerelése a szerkezet méretétől függően egytől három
napot vehet igénybe.

Szolgáltatások
PADLÓZAT | SZŐNYEG | 360° VILÁGÍTÁSTECHNIKA
FÉNYFESTÉS | LÉGKONDICIONÁLÁS | FŰTÉS
BÚTOR | CATERING | KÜLÖNLEGES HELYSZÍNEK
Cégünk rengeteg partnerrel dolgozik a rendezvény szervezés területén,
melynek köszönhetően teljes körű szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek
az alábbi területeken:

Padlózat
Keményfa, kazettás és kör padlózat mely az installációba építhető pár óra
leforgása alatt.

Fénytechnika
Egyedi fénytechnikai megoldások, melyek segítségével különleges
hangulatot varázsolhat az installáción belül, és akár kívül is.

360° világítástechnika & fényfestés
Különleges fényeink segítségével keltse életre a kupola falát, emlékezetes
környezetet biztosítva a rendezvény résztvevői számára.

Légkondicionálás és fűtés
Alkalmazkodva az időjárási körülményekhez a kupolát ellátjuk mind a
hűtéshez, mind pedig annak fűtéséhez szükséges technológiai eszközökkel,
melynek segítségével akár nyáron, vagy télvíz idején is kellemes környezetet
nyújt a rendezvényére látogatók számára.

Bútor
Rendezvények eszköz, bútor és design igényeit szolgáljuk ki tervezéstől,
egyedi gyártáson át a megvalósításig.

Különleges helyszínek
Cégünk jó partneri hálózata segítségével különleges helyszínekre
juttathatjuk el installációját, feledhetetlen élményt nyújtva ezzel
az odalátogatók számára.
Kérjük jelezze, ha bármilyen egyéb szolgáltatásra lenne szüksége!

Technikai specifikáció
4M / 6M KUPOLA

Riggelési pont

14M KUPOLA

Riggelési pont

11M DOME – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terület

12.5 m2 / 29 m2

Terület

141 m²

Átmérő

4m/6m

Átmérő

14 m

Magasság

2.5 m / 3 m

Magasság

7m

Szerkezet súlya

173 kg / 322 kg

Szerkezet súlya

1495 kg

Ponyva súlya

60 kg

Ponyva súlya

175 kg

Maximális súly per pont

50 kg

Maximális súly per pont

150 kg

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Ajtók száma

1/1

Ajtók száma

3-4

2.5 / 3 m

4m/6m

7.5M KUPOLA

19M KUPOLA
41 m2

Terület

275 m²

Átmérő

7.5 m

Átmérő

19 m

Magasság

4.4 m

Magasság

9.1 m

Szerkezet súlya

497 kg

Szerkezet súlya

4145 kg

Ponyva súlya

60 kg

Ponyva súlya

300 kg

Maximális súly per pont

100 kg

Maximális súly per pont

150 kg

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Ajtók száma

2-3

Ajtók száma

5

9M KUPOLA

7.5 m

9M DOME – TECHNICAL SPECIFICATIONS

22M KUPOLA

65 m2

Terület

380 m²

Átmérő

9m

Átmérő

22 m

Magasság

4.6 m

Magasság

11 m

Szerkezet súlya

625 kg

Szerkezet súlya

5633 kg

Ponyva súlya

75 kg

Ponyva súlya

1400 kg

Maximális súly per pont

150 kg

Maximális súly per pont

300 kg

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Ajtók száma

2-3

Ajtók száma

3

12M KUPOLA

9m

Surface
Diameter
Height
Weight Frame
Weight Cover
Max. Weight per point
Max. Similar Rigging Point
Doors

65 m²
9.1 m
4.6 m
531.5 kg
75 kg (approx.)
150 kg
5
3

11M DOME – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terület

110 m²

Átmérő

12 m

Magasság

6m

Szerkezet súlya

2037 kg

Ponyva súlya

100 kg

Maximális súly per pont

150 kg

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Ajtók száma

3

6m
DOMUS, HUNGARY, 1139 BUDAPEST, FRANGEPAN U 9-11
WWW.DOMUSLS.COM
+36-1-883-0457

12 m

Surface
Diameter
Height
Weight Frame
Weight Cover
Max. Weight per point
Max. Similar Rigging Point
Doors

95 m²

5.5 m
874.5 kg
100 kg (approx.)
150 kg
5
2

9.1 m
DOMUS, HUNGARY, 1139 BUDAPEST, FRANGEPAN U 9-11
WWW.DOMUSLS.COM
+36-1-883-0457

19 m

Surface
Diameter
Height
Weight Frame
Weight Cover
Max. Weight per point
Max. Similar Rigging Point
Doors

141 m²

13.4 m
19M DOME – TECHNICAL
SPECIFICATIONS
7m

Terület

4.6 m

14 m

14M DOME – TECHNICAL
SPECIFICATIONS
11 m

Terület

4.4 m

7m

27M KUPOLA

1185.2 kg
175 kg (approx.)
150 kg
5
3

11 DOMUS,
m
HUNGARY, 1139 BUDAPEST, FRANGEPAN U 9-11
WWW.DOMUSLS.COM
+36-1-883-0457

22 m

Surface
Diameter
Height
Weight Frame
Weight Cover
Max. Weight per point
Max. Similar Rigging Point
Doors

262 m²
18.3 m
9.1 m
1564.3 kg
300 kg (approx.)
150 kg
5
3

27M DOME – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terület

575 m²

Átmérő

27 m

Magasság

13.4 m

Szerkezet súlya

7918 kg

Ponyva súlya

2000 kg

Maximális súly per pont

300 kg

Max. azonos rögzítési pontok száma

5

Ajtók száma

5

DOMUS, HUNGARY, 1139 BUDAPEST, FRANGEPAN U 9-11

13.4
m
WWW.DOMUSLS.COM
+36-1-883-0457

27 m

Telefon | +36 1 920 1134
E-mail | sales@domusls.com
Cím | Hungary 1133 Budapest, Véső utca 10.
Web | www.domusls.com
Facebook | domusls
Instagram | domusls

