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STUDIO PLATTEGROND



Middelgrote turnkey uitgeruste studio: ideaal voor kortlopende producties

ALGEMEEN

Afmetingen 27 m x 20 m

Effectief 
vloeroppervlakte

540 m2

Vrije hoogte 5,15 m

Capaciteit 350 personen

Klimaatcontrole Afzuiging en toevoer van buitenlucht. 
Klimaatcontrole optioneel aan te sluiten

Parkeren 1400 plekken 
Betaald parkeren op Parkeerdek A  
Kosten: €1,50 per 55 minuten of €7,50 per dag

Beveiliging Aanwezig tijdens producties in het pand  
Op aanvraag dedicated voor productie

Garderobe Garderoberekken aanwezig in de foyer

Laden en lossen Overdekt in de decorgang

Internet
voorzieningen

WiFi met wachtwoord

Dedicated Internet 
verbinding

Op aanvraag

Productiepassen 10 stuks per productie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afwerking vloer Gladde gietvloer, kan geschilderd worden

Maximale 
vloerbelasting

800 kg / m2

Maximale as last 5 ton

Maximale wiellast 2,5 ton

Decor deuren 5,0 m x 3,7 m (b x h)

Grid Spant met pijpennet

Maximale 
spantbelasting

150 kg / m1

Maximale belasting 
pijpennet

50 kg / m2

Maximale 
puntbelasting

65 kg

Maximale grid 
belasting

50 kg / m2

Gordijnrails 5,0 m

Zwart gordijn Rondom, hoogte 4,90 m

Stroom
voorzieningen

Per programma op aanvraag 

Rigging / lichtgrid Op aanvraag via lichtbedrijf

Overig Wateraansluiting en afvoer

OVERIGE RUIMTES

Productiekantoor Ingericht met 8 werkplekken en afkijk

Kleedkamers Op aanvraag

Makeup ruimte Ruime make-up ruimte met 2 posities (optioneel 
uit te breiden naar 4 posities)

Ontvangstruimte Centrale hal met toiletten (bemand op aanvraag)

Foyer
(optioneel o.b.v. 
beschikbaarheid)

75 stoelen en tafels, bar met vaatwasmachine, 
koelkasten en warm/koud water, geluidsinstallatie 
en afkijk

Toiletten In ontvangstruimte, bij foyer en naast studiovloer

REGIE FACILITEITEN

Regie Studio 20 is aangesloten op de techniek van de 
Cloudregie.

LiveCenter De Cloudregie van Studio 20 is aangesloten op 
het LiveCenter. Naast diverse in en uitgaande 
verbindingen en MCR  diensten, levert het 
LiveCenter een diversiteit aan aanvullende media 
diensten waaronder registratie, play-out, graphics 
en EVS diensten.

Postproductie De Cloudregie van Studio 20 is aangesloten op 
het Postproductie platform. Naast live ingest 
en montage kunnen alle voorbereidende post 
activiteiten in een naadloze workflow worden 
verbonden aan de studio activiteiten.

Noodstroom De Cloudregie van Studio 20 is aangesloten op de 
noodstroom voorziening van het Studio Centrum.
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