Tribune

Når publikum står i kø

HAKI Tribune - når du hurtig
har behov for mere plads!
Ude eller inde, ståplads eller siddeplads. HAKI Tribune er et
perfekt system, hvis du lige mangler ekstra siddepladser. Det
fleksible stillads er let at montere og enkel at flytte mellem
forskellige arrangementer.
Forestil dig at du har brug for en midlertidig tribune til fodboldturneringen, hestekonkurrencen, hockeyhallen, festivalen eller koncerten. Da er HAKI Tribune den ideelle løsning
- uanset om du har et lille publikum eller flere tusinde personer. Tribunen er med sit smarte
modulsystem let at sektionere og tilpasse forskellige events. Ståpladser og siddepladser kan
kombineres hvor som helst. Hvis du har brug for flere ståpladser, er det bare at mindske
siddepladserne og skabe mere plads. Derudover kan det nederste niveau let tilpasses som
handikappladser.

HAKI Universal bygges om til tribune
HAKI Tribune er opbygget af grundkomponenterne i HAKI Universal. Det universelle
modulstillads er meget fleksibel og kan takket være sin alsidighed anvendes til de fleste
midlertidige konstruktioner. For at bygge en tribune skal du bruge nogle få specielle komponenter. Stilladset er meget enkel at montere, tjener sig hurtigt ind og har mange anvendelsesmuligheder.

Let at montere med
få komponenter
HAKI Tribune er bygget af grundkomponenterne fodspindel, søjle,
længdebjælke, enrørbjælke, diagonalstag, ståplanke, m-hegn og
netskærm. Har du allerede HAKI Universal skal du kun udvide med
seks specialkomponenter. Så får du bekvemme stole at sidde på, og
trapper som er behagelige at gå på.

Sikkerhed

Mål

HAKI Tribune er opbygget af HAKI Universal,
som er et gennemprøvet stillads, som opfylder
alle højt stillede sikkerhedskrav. HAKI Universal
er typekontrolleret hos SP Sveriges Tekniske
Forskningsinstitut.

Skellettes modulmål giver afsatserne en højde på
500 mm og en dybde på 770 eller 1050 mm.
Ved hjælp af vores tribunekonsol får man en
bekvem trinhøjde på 250 mm. I længden bygges
tribunen normalt med et modulmål på 3050 mm,
men også 2500 mm resp. 1655 kan anvendes.

Afstivning, Tribune

Låsning af stolesektion

Låser stolene fast og stabiliserer
konstruktionen.

Låser stolene på øverste række.

Stolesektion, tribune
Fås med 2 eller 3 klapstole
pr. sektion.

Tribunekonsol

Sparkplade trappe, Tribune

Sidehegn, Tribune

Bære stålplanken på ståpladserne og på trapperne.

Anvendes som beskyttelse i trappen.

Gelænder og låger tilpasset trappen.

Flyt tribunen mellem
forskellige arrangementer
Fodbold, svømning, motorcros, koncerter og festivaler. Mulighederne er mange. Vor fleksible tribune kan anvendes overalt, året rundt
- både inde og ude.
Tribunen kan nemt flyttes mellem forskellige arrangementer, f.eks.
fodboldbanerne til hockeyhallen. Du får hurtigt tjent investeringen
ind og sparer mange omkostninger.
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