/ Podiumelementen
Prolyte Stagedeck
Kwaliteitspodia van Nederlandse bodem. Podium elementen van het merk Prolyte, voorzien van
valbeveiliging. De elementen zijn 2m x 1m groot, ARBO technisch goedgekeurd en hebben een gewicht
van 37kg. Ieder element kan een belasting van 750kg aan. De elementen zijn voorzien van een
slijtvaste houten toplaag en zijn leverbaar met een blanke of zwarte afwerking. Daarnaast kunt U
kiezen voor een transparante toplaag van polycarbonaat.
De hoogte van het podium is afhankelijk van de insteekpoten, met maten van 20cm tot en met 100cm
hoog. De elementen zijn onderling aan elkaar te koppelen met speciale koppelingen. Voor het opslaan
van de elementen zijn speciale transportkarren ontwikkeld en U kunt het gehele podium tevens
voorzien van een geplooid moltondoek.
De elementen kunt u gebruiken voor voorstellingen, modeshows, tribuneopstellingen of als eettafel.
Voordelen:
- Vanaf heden bent U flexibel, U zit niet gebonden aan een vaste opstelling.
- Lichtgewicht en compact stapelbaar.
- Zeer solide en stabiele constructie (roadproof).
- Voldoet aan alle Nederlandse en Europese ARBO normen.
- Quick-lock systeem
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/ Podiumelementen
Easy rail
Voor de veiligheid is er railing systeem ontwikkeld, deze kan
door middel van snelkoppelingen aan de elementen worden bevestigd.

Standaard poten
Voor de elementen zijn poten in verschillende lengten verkrijgbaar.
U kunt ook kiezen voor telescopische poten, deze zijn in hoogte verstelbaar.
Naast de verstelbare poten is er ook een poot met zwenkwiel beschikbaar
om podiumelementen op vlakke vloeren te transporteren.
Deck to Deck koppeling
Wanneer twee delen naast elkaar worden gezet, kunnen deze worden gekoppeld door een speciale
Deck to Deck koppeling. Hiermee voorkomt u dat elementen onderling kunnen verschuiven.

Podiumdoek
Het speciale stripsysteem klemt u in het stagedeck element, dit systeem met klittenbandrand vormt de
aanhechting van het molton gordijn. Deze doeken zijn verkrijgbaar met en zonder plooi en in diverse
kleuren.

Transport
U kunt het systeem opbergen op speciale transportkarren.
Per transportkar kunt u zes elementen plaatsen. in het
middenvak van de transportkar is plaats voor verschillende
hoogtes poten.

Bezoek onze showroom en ontdek de ongekende mogelijkheden of maak een afspraak voor een proefplaatsing op uw locatie.
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