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  RINGSCAFF
DOMINATOR FESTIVAL  
NEDERLAND 2022

OVER  
GIGANT INTERNATIONAL

Gigant International is een specialist in podium- en 
evenementenbouw voor festivals, tv-producties, tijdelijke 
infrastructuren, sportevenementen, bedrijfsevenementen 
en binnen- en buitenevenementen. Met méér dan 30 jaar 
ervaring in de evenementenbranche is Gigant International 
één van de grootste bouwers van podia en infrastructuur op 
festivals van de Benelux.

PROJECT FEITEN 

■ Project: Bouw van de mainstage van het 
Dominator festival in Eersel, Nederland.

■ Duur: 4 weken
■ Specificaties: 70 ton RINGSCAFF materiaal.
■ Uitdaging: Grote hoeveelheden materiaal 

moesten nauwgezet getimed en op elkaar 
aangesloten geleverd worden volgens planning.
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STEIGEROPLOSSING 
SNELLE LEVERING EN NIEUW MATERIAAL

De volledige levering van het gehuurde RINGSCAFF-materiaal moest binnen twee dagen gebeuren. 
Ons team nam de uitdaging aan en organiseerde op tijd voldoende materiaal en vrachtwagens 
om dit ter plaatse te krijgen. Om een snelle montage te bevorderen werd het materiaal precies 
volgens de specificaties van de klant geladen.

STEIGER UITDAGING  
STRAKKE PLANNING EN GROTE HOEVEELHEDEN MATERIAAL

Een absolute must voor fans van hardcore muziek: het Dominator Festival is één van de grootste 
openluchtfestivals in zijn soort en trekt jaarlijks méér dan 50.000 muziekfans uit de hele wereld. 
Een echt hardcore festival kan natuurlijk niet volstaan met een doorsnee podium. Het wil zich 
onderscheiden van andere festivals met ongewone podiumconstructies. 

Deze keer vormden onze RINGSCAFF modulaire steigers daar de kern van! De evenementenbouwer Gigant 
International heeft gekozen voor Scafom-rux steigermateriaal in de - typisch voor de evenementenindustrie 
- 07 afmetingen om de mainstage en een aantal omliggende structuren te bouwen. 

Ruim voordat de eerste bezoekers naar het 
festivalterrein komen zijn de podiumbouwers 
bezig met het opzetten van het podium. Met 
een vastgestelde begindatum voor een festival 
kunnen en mogen geen vertragingen optreden 
bij zo’n grootschalig evenement. Zowel de 
levering als montage steigermateriaal moeten 
daarom nauwgezet getimed en op elkaar 
aangesloten worden. Het is dan ook vitaal belang 
dat er niks mis gaat in die keten. Ook niet als er 
grote hoeveelheden steigermateriaal nodig zijn 
voor de geheel vrijstaande podiumconstructies. 
Ter illustratie: alleen al voor het hoofdpodium 
zijn in totaal 4700 Ringscaff liggers 2,07 gebruikt.

Niet te vergeten dat een steiger die gebruikt 
wordt op een festival waar duizenden ogen naar 
kijken er toonbaarder uit moet zien dan op de 
bouwplaats. Scafom-rux besloot daarom voor dit 
project geheel nieuw steigermateriaal te leveren

Dominator Festival 2022

RESULTS
DE DETAILS MAAKTEN 
HET VERSCHIL

Het hele logistieke en opbouwproces 
verliep soepel. Binnen 5 dagen, op tijd 
voor de start van het festival, konden 
de mensen van Gigant International de 
bouw van het hoofdpodium afronden. 
Met de enorme hoeveelheid materiaal die 
vrijstaand geïnstalleerd moest worden, 
kwamen belangrijke eigenschappen van 
onze producten die transport en montage 
vergemakkelijkten, zoals de handgrepen op 
onze stalen planken, het team goed van pas. 

Al met al is Gigant International zéér tevreden 
over de manier waarop hun eerste project met 
Scafom-rux RINGSCAFF materiaal is verlopen. 
Dankzij het steigermateriaal in 07 afmetingen 
en de gecertificeerde compatibiliteit van 
RINGSCAFF met andere steigersystemen 
die gewoonlijk in de evenementenindustrie 
worden gebruikt, zal het binnenkort zeker op 
een volgende evenement te zien zijn.
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OVER SCAFOM-RUX

Scafom-rux is een fabrikant, distributeur en verhuurder 
van hoogwaardige steigers en stempels. Onze hele 
organisatie is toegewijd aan het begrijpen van de 
behoeften en eisen van steigerprofessionals in 
sectoren als de evenementenindustrie, bouw, olie & 
gas, mijnbouw, scheepsbouw en meer. 

Zo kunnen we advies en expertise leveren om de best 
mogelijke oplossing te vinden voor elk steigerproject 
wereldwijd. Als je een uitdagend project aan het plannen 
bent of meer wilt weten over de producten en diensten 
van Scafom-rux, neem dan contact met ons op via: 

■ Mail: team.benelux@scafom-rux.com
■ Telefoon: +31 88 730 7202

Wij helpen u graag verder. Kijk voor meer informatie
over Scafom-rux en ons hele productportfolio op 
www.scafom-rux.nl. 

STRONGER. TOGETHER.

RINGSCAFF FEITEN 

Het Scafom-rux modulaire steigersysteem RINGSCAFF 
is buitengewoon veelzijdig en uitzonderlijk stabiel - een 
feit dat door verschillende deskundigen en instellingen 
is gecontroleerd en gecertificeerd. Verkrijgbaar in 07 en 
metrische afmetingen, is RINGSCAFF aanpasbaar aan de 
meest uiteenlopende projecten. Meer voordelen van 
RINGSCAFF zijn:

■ Snelle en gemakkelijke montage en demontage 
■ Uiterst duurzaam met een draagvermogen tot 

6,0kN/m2

■ Kan worden gebruikt als modulair steigersysteem 
en/of dienen als ondersteuningsoplossing. 

■ Zéér gemakkelijk te stapelen, minder handling- 
en transportkosten en weinig losse onderdelen

■ Gecertificeerde compatibiliteit met andere 
toonaangevende modulaire steigersystemen

Scafom-rux Benelux B.V. 
Beekerheide 1, 
5741 HB Beek en Donk 
Nederland 

T. +31 88 730 7202 
team.benelux@scafom-rux.nl
www.scafom-rux.nl 
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