mobile-stand - de mobiele tribunes voor uw evenement
Met de mobile-stand - producten, bent u op het juiste spoor. Een persoon te bedienen, en insteltijden van
60 en 120 minuten, spreken voor zich. Bespaart u ook van minder personeelskosten.
De trailer tribunes mobile-stand-122 en de mobile-stand-122C worden gekenmerkt door een hoge
mobiliteit en lage Bouwtijden. Slechts een persoon minder dan 60 of 120 minuten zijn genoeg om deze
standplaats te maken voor uw evenement om te gebruiken.
Acht rijen stoelen met een totaal van 122 enkele-zitplaatsen vinden onder een luifel bescherming tegen
zon, wind en regen.

Alle mobiele standplaats - producten hebben een geldig keuringsrapport.
Technische Data:

mobiele-tribune-122

mobiele-tribune-122C

aantal enkele-zitplaatsen:
aantal rijen:
benodigheden opbouw:

122 stuks
8 rijen
1 Persoon / circa. 60min*

122 stuks
8 rijen
1 Persoon / 2 helpers circa.
120min*
onder ideale omstandigheden

B 9,30m x D 6,40m x H 9,10m
(30m²)
L 10,90m x B 2,50m x H
3,90m
PVC , B1 zwaar ontvlambaar

B 8,50m x D 6,30m x H 4,90m
(43m²)
L 10,00m x B 2,50m x H
3,90m
PVC , B1 zwaar ontvlambaar

afmetingen:
opgebouwd:
gesloten
(klaar voor vervoer):
dekzeil

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

mobile-stand-122

mobile-stand-122C
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mobile-stand-122 en de mobile-stand-122C
De goedkope staat voor bijzondere en alledaagse gebeurtenissen
de Special
-

-

Als het gaat om korte opbouw tijd van mobiele tribunes, 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.
Iedere mobile-stands biedt de unieke combinatie van kosten-effectieve constructie en eenvoudige
eenmanszaak. Deze belangrijke voordelen blijken te zijn de ideale oplossing voor zijn ...
Evenementen van welke aard - en als een speciale oplossing voor tijdelijke aanstellingen.

Uit de praktijk ...
-

-

Beach Volleyball Toernooi: een voetbalwedstrijd eindigt om 13.00 uur .
Aan het voetbalveld, die op het Volleybalveld aangrenzende, zal de toeschouwer tribunes worden
gebouwd. Om precies 15.00 uur aan de eerste volleybal wedstrijd gaat van start nadat alle
toeschouwers vonden hun gelederen Place hebben. Voor de mobiele-raad geen probleem.
Wedstrijd: De eisen van de politie, die later als footprint weg ... een dag gebruikt dan te
vergrendelen in het voorgaande jaar, kon je snel te bereiken op een sportevenement in NRW zijn.
Productpresentatie: Het gebruik van het bedrijfspand is meestal tijdelijk. Tot 14.00 uur heerst op
het buitenterrein nog steeds veel verkeer en vanaf 17.00 uur is een presentatie. Met mobieleraad neemt de eerste vooruitzichten al om 16.30 uur op de zitplaats loopt.

De mogelijke toepassingen van mobiele stands zijn legio: tribunes op trendy sport (strand
Volleybal ...) of beweegt (schieten festivals, carnaval ...), VIP-tribune voor grote evenementen
(concerten & Sport ...), tijdelijke tribunes (uitbreiding bestaande sportfaciliteiten), klant tribune voor
product Outdoor presentaties ...
Niet alleen de speciale inzetstukken maken onze tribunes tot wat ze zijn. conventionele eisen zijn ook
veel eenvoudiger te beheren en kunnen onze klanten vrije ruimte voor andere Activiteiten ....

mobile-stand-122

mobile-stand-122C

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

- Pagina 2 van 2 -

