mobile-stages - de mobiele podiums voor uw evenement
Met de mobile-stage - producten, bent u op het juiste spoor. Een persoons bediening, en insteltijden
van circa 30 t/m 45 minuten, spreken voor zich. Bespaart u ook van minder personeelskosten.
De trailerpodiums mobile-stage-30 en mobile-stage-43 wordt gekenmerkt door een hoge mobiliteit en
lage Bouwtijden uit. Slechts een persoon en ongeveer 30 minuten zijn genoeg om deze podiums met
30m ² en 43m² maken Om ruimte te gebruiken voor uw evenement.
De mobile-stage-30 en mobile-stage-43 hebben een stabiliteits bewijs.

Technische Data:

mobile-stage-30

mobile-stage-43

maximale draagkracht
podium:
maximale draagkracht dak:

300kg/m²

300kg/m²

Voor 50kg / achter 250kg

benodigheden opbouw:

1 Persoon / circa. 30min*

voor & achter 50kg / midden
250kg
1 Persoon / circa. 30min*
*onder ideale omstandigheden

afmetingen:
podiumhoogte:
opgebouwd:
gesloten
(klaar voor vervoer):
dekzeil en podiumvloer:

H 1,00m - 1,10m
B 6,80m x D 4,40m x H 4,40m
(30m²)
L 8,20m x B 2,55m x H 3,60m

H 1,00m – 1,10m
B 6,80m x D 6,30m x H 4,40m
(43m²)
L 8,20m x B 2,55m x H 3,60m

PVC en Agroflor, B1 zwaar
ontvlambaar

PVC en Agroflor, B1 zwaar
ontvlambaar

dagverhuurprijs, meerdere dagen-, weekenden- en andere prijzen op aanvraag

mobile-stage-30

mobile-stage-43
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mobile-stages - de mobiele tribune voor uw evenement
De mobile-stage-55R biedt met zijn rondgebogen dak een intressante verschijning. De 55m ² grote
tribune is in ongeveer 45 minuten door een persoon opgebouwd.
De mobile-stage-61 is uniek in zijn dimensie. Zoals met kleinere zusters ook in haar enige een persoon
en ongeveer 45 minuten om te investeren in de ontwikkeling van een geschikte Festival Stage van
61m².
De mobile-stage-55R en mobile-stage-61 beschikken over een geldig keuringsrapport.
Technische Data:

mobile-stage-55R

mobile-stage-61

maximale draagkracht
podium:
maximale draagkracht dak:

300kg/m²

300kg/m²

voor 50kg / achter 220kg 2x
midden 220kg
1 Persoon / circa. 45min*

voor & achter 350kg / midden
350kg
1 Persoon / circa. 45min*

benodigheden opbouw:

*onder ideale omstandigheden
afmetingen:
podiumhoogte:
opgebouwd:
gesloten
(klaar voor vervoer):
dekzeil en podiumvloer:

H 1,20m - 1,30m

H 1,20m – 1,30m

B 9,00m x D 6,10m x H 5,40m
(55m²)
L 10,70m x B 2,55m x H
3,95m
PVC en Agroflor, B1 zwaar
ontvlambaar

B 10,00m x D 6,10m x H
6,30m (61m²)
L 11,70m x B 2,54m x H
3,95m
PVC en Agroflor, B1 zwaar
ontvlambaar

dagverhuurprijs, meerdere dagen-, weekenden- en andere prijzen op aanvraag.

mobile-stage-55R

mobile-stage-61
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mobile-stage-shell - de mobiele tribune voor uw evenement
De mobile-stage-shell gekenmerkt door een mix van esthetiek en functie. Het is een tent-podium
Combinatie voor diverse toepassingen, hetzij als een tent, podium of een combinatie van beide. De
speciale tent contourt in de vorm van een schelp en zorgt elk evenement voor nieuwsgierige blikken.
Bijzonder geschikt voor culturele en representatieve evenementen met hoge eisen aan het ontwerp en
de Technology.
De mobiele-podium-shell heeft een stabiliteits bewijs.
Technische Data:

mobile-stage-shell

maximale draagkracht
podium:
benodigheden opbouw:

350kg/m²
2 Personen / circa. 45min*
*onder ideale omstandigheden

afmetingen:
podiumhoogte:
opgebouwd als podium:
opgebouwd als tent:

gesloten
(klaar voor vervoer):
dekzeil

Hoogte:
0,80m - 0,90m
Breedte:
5,00m
Diepte:
4,00m (20m²)
Breedte:
6,80m
Diepte:
8,60m - 10,40m
Hoogte:
4,90m
Lichthoogte:
3,80m - 4,60m
Lengte:
6,15m
Breedte:
2,05m
Hoogte:
1,95m
PVC, B1 zwaar ontvlambaar

dagverhuurprijs, meerdere dagen-, weekenden- en andere prijzen op aanvraag
Mobile-stage-shell
(opgebouwd als podium)

Mobile-stage-shell
(opgebouwd als tent)
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mobile-stage-30/43 / 55R / 61 / shell –
de gunstige podiums voor bijzondere en alledaagse gebeurtenissen
de Special
-

-

-

Als het gaat om korte opbouw tijd van mobiele platforms, de eisen zijn erg hoog: je
nodig hebt ingewikkeld en technisch zeer complexe structuren en heeft veel mankracht.
Sommige projecten zijn onmogelijk te bereiken, of de financiële lasten is immens.
Mobiele-contrast fases bieden de unieke combinatie van kosten-effectieve constructie en
eenvoudige montage Man operatie. Deze belangrijke voordelen blijken te zijn de ideale
oplossing te zijn ... op evenementen van allerlei aard
En als een speciale oplossing voor tijdelijke aanstellingen.

Uit de praktijk...
-

-

Football Event: een voetbalwedstrijd eindigt om 17.00 uur. Op hetzelfde veld aan een reeds van
20:00 uur Inclusief volledige concert geluid en licht te laten plaatsvinden. Voor mobiele-stadia
geen probleem.
Straat festival: de eisen van de politie, die als vergaderruimte straat gebruikt ... een dag later
zo te vergrendelen in het voorgaande jaar, kon snel bereikbaar op een feestje in NRW zijn.
Stad Festival: Het gebruik van een marktplaats is meestal beperkt. Tot 13:00 uur is de markt
en vanaf 16:00 uur is een live-evenement. Met mobiele-podia en podium techniek zijn
gemakkelijk in drie uur geconstrueerd.

Niet alleen de speciale inzetstukken maken ons podium om wat ze zijn. conventionele eisen zijn ook
veel eenvoudiger te beheren en kunnen onze klanten vrije ruimte voor andere Activiteiten ...

mobile-stage-61

mobile-stage-55R

We hopen met onze mobiele-fase - uw interesse producten te hebben gewekt en zou een te zijn Contact
opnemen met uw kant zeer tevreden. We zijn blij om eventuele verdere vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Uw mobile-stages.nl – Team
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