Uniek project krijgt gestalte

Presto Dimensions

kleedt Nationaal Trainings Centrum aan
Door: Herman Hartman

Youri den Otter, eigenaar van Presto Dimensions, werd dit voorjaar gevraagd om een oplossing om een
deel van een nieuw in te richten oefenterrein realistisch aan te kleden als winkelstraat. Dit project is één
van de onderdelen van het Nationaal Training Centrum CBRN (NTC CBRN). CBRN staat voor Chemisch,
Biologisch, Radiologisch en Nucleair. Na deze eerste opdracht leverde Presto Dimensions ook een bijdrage
aan de inrichting van het multifunctionele oefen-en trainingshuis.
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Sommige winkels hebben een opvallende naam.
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