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Luchthallen

Een Poly-luchthal biedt een perfecte oplossing wanneer het onmogelijk is activiteiten in de

openlucht te laten plaatsvinden.

De Poly-luchthal of blaashal kan op nagenoeg elke ondergrond neergezet worden.

Een luchthal is snel te plaatsen en even snel weer te demonteren. Het is een spant-en

kolomvrije ruimte die ook geconditioneerd kan worden. De luchthal is uitermate geschikt

voor activiteiten die niet het gehele jaar in de buitenlucht kunnen worden beoefend, zoals

zwemmen, fietsen, schaatsen, voetballen, etc.

Poly-Ned levert een standaard programma voor verschillende toepassingen, luchthallen

kunnen echter ook per unieke situatie conform uw wensen worden vormgegeven. Heeft u

interesse? Neemt u dan contact met ons op voor een uitgebreide toelichting van onze

mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Poly-Ned maakte reeds werkelijkheid van de

door honderden opdrachtgevers gedroomde ''luchtkastelen''.

Poly-Luchthal: een voorbeeld van een tennishal
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Voorbeelden zijn dus het overdekken van tennisbanen, zwembaden, voetbalvelden, ijs-

banen, etc. Ook legio industriële overkappingstoepassingen zijn denkbaar.
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Steeds meer tennisverenigingen kiezen ervoor om hun buitenbanen 's winters te over-

kappen met een Poly-luchthal.

Poly-Ned maakt qua overkappingen een onderscheid in tennishallen, voetbalhallen,

multifunctionele hallen en overige hallen, van elke groep wordt hieronder een voorbeeld

gegeven.

Toepassingen

Een tennishal Een voetbalhal

Een multifunctionele luchthal Een luchthal toegepast voor een evenement

Tennishallen

Inleiding

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- interessante financiële haalbaarheid Poly-luchthal in vergelijking tot een vast gebouw,

- geen dure 'winteruren' elders inhuren,

- ook 's winters een actief verenigingsleven,

- extra trainingsuren voor jeugd en competitie spelers,

- mogelijkheid tot het organiseren van winteractiviteiten zoals toernooien en

wintercompetities,

- extra inkomsten,

- gebrek aan tennishallen in de omgeving,

- in enkele uren is de Poly-luchthal weer te demonteren.
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Het plaatsen van een tennishal lijkt een hele stap voor een vereniging, in de praktijk valt

dit echter mee. Vele 10-tallen verenigingen in binnen- en buitenland gingen u voor.

De Poly luchthal kan eenvoudig - op maat - over iedere ondergrond worden geplaatst, of dit

nu kunstgras, hardcourt, gravel of canada tenn is. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Ondergrond

Poly-luchthal: een voorbeeld van een 2-baans tennishal

Poly-Ned neemt u bij dit proces aan de hand en helpt u bij het opzetten van een exploi-

tatie- berekening, het aanvragen van de bouwvergunning tot en met het begeleiden

van het gehele bouwtraject.

Bij Poly-luchthallen zijn een aantal aspecten van belang, nl.: ondergrond, verlichting,

aansluiting vast gebouw/object, de achterliggende techniek, jaarlijkse montage &

demontage en service & onderhoud.

Ondergrond: kunstgras Ondergrond: hard court



Textielarchitectuur.nlPoly-Ned

Directe verlichting:

12 verlichtingspunten (400 W elk) per baan - opgehangen aan het

dak van de hal. Deze wijze van verlichten geeft een egaal

lichtbeeld over de hele baan.

Directe verlichting:

3 verlichtingsmasten (2000W elk) per baan. Deze verlichtings-

masten zijn kantelbaar en 's zomers als buiten-verlichting te

gebruiken.

Een van de grote voordelen van een Poly-luchthal is dat deze beschikt over een groot

daglichtdoorlatend oppervlak. U heeft overdag geen kunstlicht nodig - u kunt dus heerlijk

tennissen bij daglicht! Voor de avonduren kan de Poly-luchthal worden uitgevoerd met

verschillende soorten verlichting. Hieronder worden enkele veelgebruikte types

omschreven.

Verlichting

Ondergrond: Gravel Ondergrond: Canada Tenn

Directe verlichting:

3 centrale kantelbare verlichtingsmasten (2000W elk) per baan.

Deze lichtmasten geven een opstakel-vrije doorloop tussen de

banen en zijn ook 's zomers als buitenver-lichting te gebruiken.
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In sommige gevallen is het mogelijk om vaste gebouwen aan de luchthal te koppelen.

Dit verhoogt de betrokkenheid bij het spel. Zeker in het geval van nieuwbouwprojecten is het

goed om hier gelijk vanaf het begin van het ontwerp rekening mee te houden.

Poly-Ned kan advies geven en de benodigde technische informatie aanleveren bij de

aansluitingen van de Poly-luchthal aan het vaste gebouw of object. Hieronder vindt u enkele

voorbeelden van vaste aansluitingen.

Aansluiting vast gebouw/object

Indirecte verlichting:

3 verlichtingspunten (2000W elk) per baan.

Enkele voorbeelden van aanslutingen aan vaste gebouwen/objecten

Een Poly-luchthal ontstaat onder een speciaal materiaal (de halhuid), dat rondom de

tennisbaan wordt gefixeerd, lucht te blazen. Hiervoor wordt een ventilatorunit toegepast,

eventueel inclusief verwarmingssyteem. De lichte overdruk die ontstaat door het inblazen

van lucht, geeft de typische bolling aan een Poly-luchthal. Daarnaast worden

toegangsvoorzieningen geplaatst.

Techniek
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Eenmalig worden in de omtrek van het te overkappen oppervlak

om de ca. 1,5 m ankers in de grond aangebracht. Deze ankers

hebben voldoende houvast om de krachten die in de hal optreden

op te kunnen vangen.

Het eenmalig aanbrengen van een verankeringssysteem vindt

plaats net onder de toplaag van de tennisbaan. Dit speciale

verankeringsysteem is door Poly-Ned ontwikkeld. Het eventueel

naast de baan aanwezige hekwerk kan blijven bestaan; de

schade aan de baan is minimaal.

Het pakket van de halhuid wordt uitgerold.

Hieroverheen wordt een staakbalnet met mazen van ca. 1,5 m

gelegd. Dit net wordt aan de ankers bevestigd.

Een halhuid bestaat uit een roestvast of gegalvaniseerd stalen

net, een isolerende laag en een speciaal gecoat polyesterweefsel

dat de huid water- en winddicht maakt.

Iedere luchthal is uitgevoerd met een ventilator.

Deze ventilator wordt eenmalig geplaatst door de monteurs van

Poly-Ned. Door de hoofdventilator wordt lucht onder de halhuid

geblazen. Deze ventilator blijft in werking, ook als het staalkabel-

net zijn ingebrachte vorm heeft aangenomen.

In het geval van calamiteiten schakelt automatisch een separate

noodventilator in. De druk in de hal wordt bij veel wind automa-

tisch verhoogd.

Deze unit is voorzien van een direct gestookte gasbrander voor

de verwarming van de hal.

De ventilator is door middel van twee luchtkanalen met de hal

verbonden. Het eerste kanaal blaast lucht in de hal. Het andere

kanaal zuigt de lucht weer uit de hal. Deze retour-lucht gaat ver-

volgens langs een warmtewisselaar en wordt via het inblaaska-

naal weer in de hal geblazen. Zo ontstaat een continue circulatie.

De lekverliezen van de hal worden aangevuld met verse lucht van

buiten.

De luchtdruk in de hal is minimaal 25-40 mm/wk. In geval van

drukverlies door bijvoorbeeld stroomuitval slaat automatisch de

nood-ventilator aan. De ventilatorunit kan ook buiten het

aanwezige hekwerk worden geplaatst.
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Als hoofdingang wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerde

draaideur.

In geval van calamiteiten kan gebruik worden gemaakt van

een nooddeur. Elke Poly-luchthal is voorzien van 1 of meerdere

nooddeuren.

Jaarlijks wordt de halhuid uitgelegd en wordt het stalen net gemonteerd aan de verankering.

Dit vindt meestal plaats aan het einde van het zomerseizoen. In het voorjaar wordt de halhuid

inclusief net weer gedemonteerd en zodat men weer in de buitenlucht kan tennissen. Dit

alles vindt plaats onder deskundige supervisie van een medewerker van Poly-Ned.

Samen met leden van de vereniging zorgt een supervisor van Poly-Ned ervoor dat de hal

binnen enkele uren weer wordt ge(de)monteerd.

Jaarlijke Montage & Demontage

Jaarlijkse montage van de halhuid
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Jaarlijks wordt de halhuid uitgelegd en wordt het stalen net gemonteerd aan de verankering.

Dit vindt meestal plaats aan het einde van het zomerseizoen. In het voorjaar wordt de halhuid

inclusief net weer gedemonteerd en zodat men weer in de buitenlucht kan tennissen. Dit

alles vindt plaats onder deskundige supervisie van een medewerker van Poly-Ned.

Service & Onderhoud



Over Poly-Ned

Poly-Ned is actief in ''textiel-architectuur''. Poly-Ned ontwikkelt & levert oplossingen voor

interieur- en exterieurtoepassingen in de bouw, gebaseerd op hoogwaardige textiel- en

metaalweefsels, eventueel voorzien van functionele en esthetische coatings en/of

bedrukkingen. Poly-Ned levert de oplossing voor tal van activiteiten die onmogelijk in de

buitenlucht plaats kunnen vinden. Voor de industrie levert Poly-Ned ondermeer antistatische

overkappingen en drukregulerende membranen voor velerlei toepassingen.

Voorbeelden zijn luchthallen & tenten, spankappen & overkappingsconstructies, (span)-

plafonds/ wanden, gevel- en dakbekledingen, doorvalbeveiligingen, brand-werende

constructies & vlamdovende doeken, industriële membranen, etc.

Veel van de genoemde toepassingen kunnen permanent of tijdelijk worden vormgegeven.

Combinaties met moderne verlichtingstechnieken kan leiden tot spectaculaire effecten!

Ook renovaties zijn relatief goedkoop en snel te realiseren met textiel- en metaalweefsels.

Een team van eigen specialisten voert vervolgens de assemblage & montage uit op locatie,

waar ook ter wereld.

Poly-Ned levert compleet geëngineerde oplossingen, vaak weer gebaseerd op nieuwe

materialen volgens de laatste stand der techniek. Poly-Ned levert maatwerk, ieder product is

uniek qua ontwerp en engineering.

Poly-Ned heeft een onderverdeling gemaakt in een aantal productgroepen. Deze

productgroepen zijn: Luchthallen, Plafonds & Wanden, Gevels, Spankappen, Brandwerende

Producten, Industrie, Specials en Statiefhallen & Tenten.

Poly-Ned en zijn medewerkers hebben 30 jaar ervaring met de eigen ontwikkeling &

engineering, alsmede productie van industrieel textiel- en metaaldoek, gebaseerd op vele

types weefsels (''vezels''), breisels uit aramides, kevlar, glas, polyester, koolstof, PE, PP en

vele ferro/non-ferro metalen, etc. Men heeft daarnaast veel ervaring opgedaan met

samengestelde/gewapende materialen in diverse combinaties weefsels/breisels met

bijvoorbeeld epoxyharsen, pvc, pvdf, pvdc, ptfe, pu, etc. en metaalplaat of metaalnetting.

Poly-Ned heeft men ruime expertise opgebouwd met brandwerend/vlamdovend

glasvezeldoek en verwerking daarvan in ondermeer brandwerende constructies. In dit

verband wordt ondermeer samengewerkt met TNO/Effectis in Rijswijk.

Poly-Ned beschikt over eigen laboratoriumfaciliteiten. In dit laboratorium worden diverse

materialen getest en doorontwikkeld, er worden proeven genomen tot het bepalen van

diverse relevante eigenschappen van toegepaste materialen. Dit laatste wordt bijvoorbeeld

ook gedaan in het kader van het kwaliteitsbeleid met het oog op controle van de

gespecificeerde eigenschappen materialen van leveranciers. Het kennisniveau op het

gebied van vezelversterkte kunststoffen in de breedste zin des woords, is zondermeer hoog

te noemen.
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Poly-Ned

Postbus 177
8330 AD Steenwijk
The Netherlands
Tel. +31 (0)521 320240
Fax. +31 (0)521 320230

www.polyned.nl
office@polyned.nl

www.textielarchitectuur.nl

http://www.polyned.nl
http://www.textielarchitectuur.nl

