Een interactieve en ludieke expo die het belang van spelen aantoont bij de
zorg voor kwetsbare kinderen, waaronder kinderen met een beperking.
TECHNISCHE FICHE

SAMENSTELLING
5 MODULES
44 panelen van multiplex berkenhout (12mm) waarvan 56 bedrukte zijden.

module 1: 8 enkele panelen + 2 recto/verso -> 12 zijden + 1 scherm
module 2: 8 enkele panelen + 4 recto/verso -> 16 zijden + 3 panelen zonder
bedrukking
module 3: 7 recto/verso -> 14 zijden + 1 paneel zonder bedrukking + 1 scherm
module 4: 6 enkele panelen + 4 recto/verso -> 14 zijden + 1 paneel zonder
bedrukking + 1 scherm
module 5: 1 tablet + ondersteuning door brochures en flyers
2 multiplex kindertafels: 1m20 x 80cm x 50cm
8 multiplex kinderstoelen: 24cm x 24cm x 28cm
3 kisten om de panelen op te bergen: 50cm x 83cm x 1m25

FORMAAT
Benodigde oppervlakte: 21 m x 10 m - Flexibel ( afhankelijk van ruimte )
Module 1: Breedte: 0.80 m / Lengte: 1.90 m / Hoogte: 3.30 m
Module 2: Breedte: 1.00 m / Lengte: 3.30 m / Hoogte: 2.60 m

Module 3: Breedte: 1.60 m / Lengte: 1.60 m / Hoogte: 2.60 m
Module 4: Breedte: 1.60 m / Lengte: 2.60 m / Hoogte: 2.60 m
Module 5: Breedte: 1.20 m / Lengte: 0,40 m / Hoogte: 1.70 m
Elektrische aansluitingen vereist (idealiter 3 stopcontacten + verlengkabels +
kabelbruggen)
Ladders of stoelen om te gebruiken voor het monteren/demonteren
Toegang tot wifi-netwerk vereist

MONTEREN/DEMONTEREN
Door een team van HI ( min. 4 personen) + indien mogelijk de hulp van 2
personen
• Duur: monteren ½ dag.
demonteren ½ dag.
• Toegang tot de locatie:
Een bestelwagen moet dichtbij de tentoonstellingsruimte kunnen stoppen.
Als de tentoonstelling zich niet op het gelijkvloers bevindt, moet de lift minstens
1m26 lang en 50 cm breed zijn
• Verzekering: Dekking van de risico’s met betrekking tot de tentoonstelling:
zie overeenkomst gesloten met Handicap International

MAQUETTE VAN DE EXPO
module 5
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GEBRUIKSAANWIJZING
Open de kisten met de panelen
De tentoonstelling bevat 4 modules. Module 1: 10 panelen + 1 scherm | Module
2: 15 panelen | Module 3: 8 panelen + 1 scherm | Module 4: 11 panelen + 1 scherm
Rangschik de panelen per module (elk paneel bevat een verwijzing naar het
paneel waartoe het behoort (vb.: module 1.1, module 1.2, …), waarbij het eerste
cijfer de module aanwijst
Meestal bevindt de referentie zich bij het Copyright of onderaan het paneel.
De expo wordt van beneden naar boven opgebouwd, het tweede cijfer van de
referentie wijst aan op welke hoogte het paneel hoort. Het paneel met de
referentie 1.1 maakt deel uit van module 1 en staat op de vloer. Paneel 1.2 wordt
hierop geplaatst.
De modules worden opgebouwd van beneden naar boven en gedemonteerd
van boven naar beneden (zie foto hieronder)
Wanneer een paneel niet meteen past in een ander paneel, zijn er houten
hulpstukken voorzien om te helpen.
Voorzie minstens twee stellingen/ladders om de bovenste panelen te
monteren/demonteren.
Voorzie stopcontacten voor de modules met een scherm.
Sluit de voedingskabel aan op het scherm wanneer het paneel met het scherm
geplaatst werd, voor je de andere panelen van de module plaatst.
Hou er rekening mee dat je de schermen aan of uit moet zetten aan de
achterkant van het paneel
Wees voorzichtig bij het gebruiken van de houten panelen. Zet NOOIT veel
kracht op een paneel.
Om het monteren te vergemakkelijken, voorzie je best minstens 3 personen
om te panelen te plaatsen en 1 persoon die aan de hand van het voorbeeld
instructies kan geven.
Zet tijdens het demonteren één scherm per kist en verdeel de panelen over de
verschillende kisten.
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