FITXA TÈCNICA CÚPULA GEODÈSICA I GRADES.
Aquesta fitxa és complement del contracte, es resumeixen les condicions necessaries
per rebre la cúpula, l’equip i el seu transport. Preguem que ens contactin per si tenen
dubtes.
Disposem del número de registre de seguretat francès: C38.2019.002, així també de
tots els papers d’homologació dins la normativa europea. Nota de càlcul i certificat de
la vela M2 (ignifuga).

Característiques tècniques
- Aquesta cúpula geodèsica és autonoma
(sense punts d’ancratge al terra si estem
protegits del vent, sino, hem de plantar
piquetes o demanem pesos a l’organizació.
(Per respetar la normativa EU i la nota de
càlcul, es necesita un total de 3.015 kg. En
els 5 peus sense grades 383kg/peu i en els
5 peus amb grades, 220kg/peu).
- Lona M2 opaca. Blanc exterior i negre
interior.

- Dimensions:
Diàmetro: 10 metres
Alçada: 5 metres
Alçada necesaria per a l’instal.lació és de 7 metres.

- Superficie: 78,5 m²
- Escenari: Espai escènic disponible de
5m x 7m. Cobert por moqueta negra.
- Capacitat: Les grades están fixades a
l’estructura de la cúpula, formades per 9
peces metàliques (suports) i les fustes que formen seients i passatge de públic,
amb dos accesos per les escales laterals. Disposem de 100 places (posible fins
120, si molta afluència d’infants).
- Seguretat: Disposem del sistema de llums d’emergència. Els extintors son a
càrreg de l’organizació.
On i com instalar la cúpula
El terreny ha de ser estable, pla, llis, no inundable i practicable en camió.
Lliure d’obstacles en tot el volum (10m de
diàmetre per 7m d’alçada)
- Montatge: 4h (grades incloses (sense
comptar llums, so i escenografia))
- Desmontaje: 2h (Comptant que l’interior
esta buit)
- Personal tècnic: L’organització posa a
disposició 4 persones per al montatge i
desmontatge.
- Otras necesidades:
Una escala de 5 metres
Alimentació elèctrica de 32A trifàsica
Aigua per a l’equip de montatge i desmontatge
Seguretat/Parking
L’organització serà responsable de la vigilància de la carpa i el seu contingut
des de l’arribada de la cia fins a la sortida.
La recepció i acollida del públic serà a càrreg de l’organizació. Una persona de
la cia estarà al servei de l’organizació per ajudar dins de la cúpula.
Parking: Necesitem un parking proper a l’instalació de 10m de llarg (5m del
vehicle i 5m del remolc).

Contacte tècnic
Biel Rosselló / biel@solfasirc.org / 0033675911595
Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte. Preguem es posin
en contacte amb nosaltres si no es pot respectar alguna de les
condicions descrites en aquesta fitxa tècnica.
Companyia Solfasirc http://www.solfasirc.org

