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Alurrłiniowe podesty scerriczne tworzone i

zaprojektowanego profi lu aluminiowego,

budowane są na bazie lekkiego spec;alni

sklejki

pokryta

wykonany jest z atestowanej na trudnopalność
która w fazie procesu technologicznego została

fSlat podestu
o grubości 15 mm

Rys,l i 2.

Rys.3. Naroże podestu

poślizgową.

Rama podestu zbudowana je9łi;Z lekkiego p.r9f,,lu aluminiowego o
ktory posiada tzw. rowki teowe p.ń.ófiiwiaJ'ące w, orzystanie ich przy
uchwytów, tj. : kostki samopo "i'l""''il ';l'i.i;ii''l":;'-''' 
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ftilr.l$a te$es$<opowtr O Wymiarach 60x60mm rownież wykonana ze specjaInie
Zaprojektowanego lekkiego profilu aluminiowego/ pozwalająca na płyną i precyzyjną
regulację wysokości podestu. Dodatkowo WyposaZona W naklejkę z podziałką
centymetrową która znacznie ułatwia iprzyspiesza ich rozstawianie jak i

poziomowanie niezaleznie od podłoza. Zastosowanie podstawy nogi W rozmiarze
75x75mm (stopa z tworzywa gumowego) umozliwia statyczne umiejscowienie
podestu w kazdych warunkach.
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Noga teleskopowa TL-08 regulowaną *'"kr"'i" odTo do14o.rn 160
Klamra spinająca podesty SCD 0'l 102
\oslKa samopoz'omująca SCD 03 134
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Producent

Model SCAOI

Blat podestu |t;i1,!..];: Atestowana ory1a';zć',sk1ejki o grubości 15mm
z wodoodpomą powłoką antypośl izgową,, . , ,

Kolor blatu

.'. .;,.: r],]: r;iit.j,rrt::.

-.', ].'18oo kg ezy]ió'oa:iglp,

Wymiary t!'r:i:)',:':l
1 000x2000mm:r1,i,,'',.r

Waga
;ll:':ilil;:'

;, 44,0 kg
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KARTA KATALOGOWA: Schodv przequbowe SPS08
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SPS
schodV paesubowe
adjusiabf* s{a}as

Scllody p.l:ąeelubÓwo umo:'tiw!ają sąyQlś! i
bsą}roblelJ'ląwy rnc:niaĘ wykÓng.}o są z' pardŻo
W}{|zy'1n6b7c h pr_o {iii sta|o wycFl Stop rrie _dosłę pn€ ęą
z d!roll1a rodzajami wypołniońi st(|6i ką
anrypoślżgb&ą oraŻ aiurilini'olłąlblacĘr11ciwaną.

c Wr;

Producent
Yb /:|JU ł<,awa lfia,u

.lc.

Stopnie
Atestowana pĘ.{a ze sklejki o grubości 15mm

z wodoodporną powłoką anrypoślizgową

Kolor blatu Ciemny Brąz
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Zadaszenie GR
zadaszenia-dwuspadowe GR naleŻą do najpopularniejszych obecnie konstrukcji scenicznych dostępnych na
rynku. całośĆ wykonana jest W oparciu o lekkie krałownice Qadrosystem 39o'HD3 (grubbśc Ścia;ki 3mm),
jednak na życzenie klienta istnieje możliwość vlrykonania konstrukcji z obwiednią w-systemie 390x6oo co
znacznie zwiększa nośnośĆ zadaszenia'
Poszycie dachu wykonane jest z materiału PcV dostępnego W wielu różnych kolorach. Dodatkowo do kaŹdego
zadaszenia można opcjonalnie domÓwić siatki boczne Wykonane z materiału prze-pUszczającego powietze, z!_
bezpieczające scenę pzed wńlłamj czynnikÓw atńo-śferycznych takich jak na'pzykłaó beśzc! oąoź śniug.
Żarówno sjatki boczne jak i poszycie dachu posiadają atesty1rudńopalności.'
Jakośó każdego zadaszeniajest na najwyższym poziomie, każdy elementjest poddawany dokładnej kontroli, ana specjalnó życzenie klienta 

. 
istnieje możliwość wyko-nania sz&eg&owycil óbticzeń śtatycznych

potwierdzających dopuszczalne'obciążenia'
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rozmiar

B,sx8

10,5x8

12,5x10

ó,oJ

J 0,63

12.63

B

6,13

8,13

10,13

11,29

1ą )a

15,29

D

8,80

'10,80

12,80

EF
7,88 9,24

7'88 9,2Ą

2,88 9.24



zadaszenie estradowe oferowan e przezil; r*- *;;]-[;^* 
*-

niezbędne dokum€fitY, które potwierdzają jego wysoką jakość:

a) deklaracja zgodności wykonania konstrukcji z dokumentacją
techniczną

b) instrukcja obsługi
c) świadectwo kwalil'ikacyjne InsĘtutu Spawalnictwa w Gliwicachd) dopuszczenie techniczńe dla stosowanych wciągarek
e) ceĄrfikat TUV na krd.,.t nice z których'ńyronane jest zadaszenie

W skład

- 
'1upl gua'orośystem sgoxjsbx3 
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Dodatkowe atuĘ:

a) 24 miesięczna gwarancja
b) pierwszy rnontaz w asyście naszego pracownika
c) kurs dla przyszłych montazystów óratń
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Nazwa: Krzesło

CI{ARAKTERYSTYCZNE CECHY:
- plastikowe siedzisko i oparcie
- metalowa, lakierowanatama w kolorze czatnym
- łatwe do utrzymania w czystości
_ w1trzyrnała, metalowa konstrukcj aramy,lakierowana w kolorze czarnym lub aluminium.


