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Onderwijstheater COM series 
Dankzij het revolutionaire systeem van dit podiumelement kan het deck in verschillende hoogtes worden 
opgesteld. Er zijn 2 uitvoeringen namelijk een indoor- en outdoorvariant. Hieronder bevinden zich de 
specificaties. De COM serie podium elementen zijn professioneel en bestemd voor zeer intensief gebruik. 
 
Verstelbare hoogtes: 20, 40, 60, 80 en 100cm. 

 

 

 

 

• Frame materiaal: aluminium en staal. 
• Deck materiaal: multiplex toplaag. 
• Dikte van de multiplex toplaag: 22mm. 
• Lengte: 2m. 
• Breedte: 1m. 
• Framehoogte: 20cm tot 100cm. 
• Opberghoogte: 200mm. 
• Max. belasting: 750kg. 
• Gewicht per element: 45kg. 

 

!

Onderwijstheater TREND series 
Naast de serie schaar elementen heeft Onderwijstheater ook een serie lichtgewicht elementen ontwikkeld 
met insteekpoten. De hoogte is afhankelijk van de bijgeleverde poten. De vaste insteekpoten zijn 
verkrijgbaar in hoogtes van 20cm tot 2m. Naast de lijn met vaste poten kunnen ook in hoogte verstelbare 
poten geleverd worden. De TREND serie podium elementen zijn professioneel en bestemd voor zeer 
intensief gebruik. 
 
Er zijn 2 uitvoeringen namelijk een indoor- en outdoorvariant. Hieronder bevinden zich de specificaties. 
 

• Frame materiaal: aluminium.  
• Deck materiaal: multiplex toplaag. 
• Dikte van de multiplex toplaag: 22mm. 
• Lengte: 2m. 
• Breedte: 1m. 
• Framehoogte: 20cm tot 100cm 
• Opberghoogte: 93mm 
• Max. belasting: 750kg 
• Gewicht per element: 29kg 

 
 
	

	

Onderwijstheater podium elementen 

 


