Productinformatie

Stage System podium

Stage System podium
Stage System is een zeer flexibel podiumsysteem.
Er wordt in een handomdraai een eigen podium
gecreëerd.
De multiplex vloerdelen zijn tweezijdig te gebruiken.
De houten kant, voorzien van een antisliplaag, is
handig voor dansvoorstellingen of als catwalk.
De andere kant is voorzien van geluidsabsorberend
vilt. Het podium is, eventueel door de kinderen zelf,
makkelijk op te bouwen en af te breken.

De constructie is veilig, eenvoudig en heel stevig. Alle
elementen worden compact op elkaar gestapeld op
de verrijdbare transportwagen.
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Stage System podium

Hoogte/Afmeting
• 4 uitvoeringen:
- Kit 50 (6 m2)
- Kit 100 (10 m2)
- Kit 200 (13,5 m2)
- Kit 300 (18 m2)
• Framehoogte 50 cm of 27,75 cm
• Afmetingen vloerplaten 75 x 75 cm

Frame

Overige

• Stalen 4-pootsframe voorzien van hamerslag
poedercoating donkergrijs
• Zwart kunststof afdekdoppen
• 2- en 4-gats verbindingsplaatjes

• De Kit kan worden aangevuld met extra elementen
en accessoires als leuningsets voor de achterkant en
zijkant van het podium en voor de trap, zitkussens,
decorgordijnen met rails en een rok voor de
voorzijde en zijkanten van het toneel
• Lange levensduur en hoge kwaliteit
• Alle onderdelen en de poedercoating zijn vrij
van zware metalen, vrij van vluchtige organische
stoffen, vrij van oplosmiddelen en voldoen volledig
aan EN71-3
• Geheel geproduceerd in Nederland
• De poedercoating is oplosmiddelvrij.
Na gebruik is het staal 100% recyclebaar

Vloerplaten
• Multiplex, 1 zijde naturel gelakt en 1 zijde tapijt vilt
(antraciet)

Transportwagen
• Gegalvaniseerd
• Voorzien van geremde wielen

EromesMarko duurzaamheid & kwaliteit
•
•
•
•
•

ISO 9001 - kwaliteit
ISO 14001 - milieu
PEFC - duurzaam bosbeheer
FSC® - verantwoord bosbeheer
Voldoet aan ISO 26000 - Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
• ILO - arbeid- en sociale standaarden
• Oeko-Tex 100 - textiel met gezondheidsgarantie
• Ecolabel - milieuvriendelijk textiel
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