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33 m² promotiepodium met een opbouwtijd van circa 30 
minuten. Dit luxe promotiepodium is standaard voorzien 
van witte vlak afgewerkte wanden, LED tekst display’s 
op circa 6,00 m hoogte, compacte zithoek met pantry en 
uitvalscherm aan de achterzijde.
Onze promotiepodia zijn door hun nette uitstraling, lichte 
gewicht en vele (herbruikbare) reclamevoorzieningen een 
bekend gezicht bij vele marketingbureaus en zijn bij uitstek 
geschikt voor bedrijfspromoties.  

Functionaliteit
Stage33 beschikt standaard over vele gemakken en 
voorzieningen als ophangmogelijkheden, stroomverdeling 
en een backstage ruimte. De backstage ruimte is via de 
achterzijde te bereiken en is voorzien van zitplaatsen, 
opbergkastjes en een pantry. Standaard wordt Stage33 
rondom afgewerkt met een zilver kleurig bizonyl afrok. 

Tegen eenmalige kosten kan Stage33 altijd met uw 
reclame en logo’s worden geplaatst. Voor Stage33 zijn 
standaard meerdere reclamepakketten beschikbaar. Deze 
reclamepakketten worden eenmalig door u aangeschaft. 
Kijk voor de complete pakketten bij de opties van Stage33 
op www.podiumwagen.nl. 

Kenmerken
Opbouw/Afbouw circa 30 minuten
Podiumoppervlakte 33 m2  08,00m (b) x 04,10m (d)
Veiligheid DIN 4102-B1
 brandwerendheid zeildoeken
Vloerhoogte 0,90 - 1,10 m
Verdeelde toegestane daklast 200 kg
Verdeelde toegestane vloerlast 300 kg/m2

Eigen gewicht 3.500 kg
LED tekst display 3 stuks, geplaatst op
 pneumatische mast
Voorzieningen stroomverdeling, diverse
 ophangpunten, backstage
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Transport Trailer Trailer + Truck
Afmeting in m (lxbxh) 09,50 x 02,30 x 3,85 18,75 x 02,55 x 04,00

Gewicht in kg 3.500 6.000 - 15.000

Uitrusting podium*
Vlakke wit afgewerkte wanden ✔

Trap voor- en achterzijde ✔

Backstage met zitplaatsen en pantry ✔

LED tekst display op pneumatische mast ✔

Afrok rondom zilver bizonyl** ✔

*   Voor dit product zijn meerdere opties beschikbaar.
     Zie voor alle opties www.podiumwagen.nl
** Brandwerend DIN 4102-B1.
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36524-7 huren

Online direct de prijs berekenen voor alle plaatsen in Nederland.

Online de beschikbaarheid van producten voor de gewenste data bekijken of 
opvragen.

Online vrijblijvend voor enkele dagen een optie op producten plaatsen.

Online producten reserveren, op- & afbouw informatie en indien van toepassing 
plattegronden of andere documenten uploaden.

Online uitgebreide productinformatie van alle producten.

Online fotogalerie, productafbeeldingen en productinformatie sheets.

Online inzicht in uw lopende bestellingen en toegang tot eerder uitgevoerde 
bestellingen. Documentbeheer voor het plaatsen en beheren van plattegronden 
en andere documenten.
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