
Prijzen en bestellen
De Superplanisfeer kost € 249,00.
De voorplaat kost € 120,00 extra.
Verzendkosten: binnen Nederland € 18,50, daarbuiten op 
aanvraag. Prijzen incl. BTW.

Bestellen via info@walrecht.nl, o.v.v. de adresgegevens, het aantal 
Superplanisferen en voorplaten en of het moet worden bezorgd. 

Een 70 cm grote planisfeer voor publieksvoorlichting
of gewoon omdat het een mooi, spectaculair instrument is.

Voor sterrenwachten, musea, sterrenkundeclubs, scholen, winkels etc.

Een droom komt uit
Na bijna 300.000 kleine planisferen was het realiseren van een grote 
planisfeer een droom die eindelijk is uitgekomen. 
De Superplanisfeer is uitgebracht in het kader van het 30-jarig 
bestaan van Rob Walrecht Productions (in 2015).

Uitvoering
De Superplanisfeer bestaat uit een 70 cm grote, 3 mm dikke schijf 
transparant PVC waarop een vernieuwd, uitgebreid ontwerp van de 
sterrenhemel is gedrukt. De planisfeer kan voor een lichtbak worden 
geplaatst, gebruik makend van de vaste voorplaat  (een extra optie, 
zie rechtsonder). De bovenschijf is niet veel veranderd, behalve dat 
deze groter en dikker is (1 mm dik PVC). De beide schijven zijn met 
een metalen busschroef aan elkaar bevestigd.

Het ontwerp
Het grote formaat en het gebruik van full-colour druk biedt veel meer 
mogelijkheden dan bij een gewone planisfeer. Niet alleen zijn alle 
namen van sterrenbeelden, sterren en objecten nu in kleur zodat je 
een nog beter overzicht van de sterrenhemel krijgt, de sterren en 
objecten hebben zelf vaak gekleurde symbolen gekregen!
Zo hebben de blauwe O- en B-sterren, oranje K- en rode M-sterren 
een passende kleur. Verder toont de Superplanisfeer:

 - asterismen zoals de Zomerdriehoek en de Winterzeshoek;
 - de Virgo Cluster;
 - de radianten van belangrijke meteorenzwermen;
 - extra bijzondere objecten, zoals M40, VY CMa, 51 Peg en Melotte
  111 (de meeste Messier objecten worden vermeld);
 - vernieuwde symbolen, met passende kleuren, voor diffuse nevels
  (reflectie- en emissienevels verschillend), planetaire nevels, bolvor- 
  mige sterrenhopen en sterrenstelsels.

Voorplaat voor Planisfeer-display
De Superplanisfeer heeft gewoon een bovenschijf, zodat hij 
geschikt is voor direct gebruik. Het is echter mogelijk een 
speciale ‘voorplaat’ te bestellen, ter (tijdelijke) vervanging van 
de bovenschijf (zie hieronder, formaat 66 x 70 cm, b x h). Op 
die manier wordt de Superplanisfeer een instrument voor aan 
de wand, bijvoorbeeld voor publieksvoorlichting. Of omdat het 
een mooi ding is. Met een lichtbak erachter wordt het geheel 
nog fraaier!

Legenda
De beschrijving van de 
symbolen wordt apart 
geleverd als een HiRes 
PDF. 
Deze is te downloaden 
via onze website, onder 
Bestellen/Planisferen - 
Nederlands en Fries.

Superplanisfeer!

Meer informatie:

Rob Walrecht Productions
www.walrecht.nl     info@walrecht.nl


