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Overdekte tribune met 122 zitplaatsen die ideaal is voor 
het ontvangen van (VIP) gasten. Optioneel leverbaar als 
verwarmde tribune door middel van infraroodtechniek. 
Ontvang uw gasten op een overdekte verwarmde tribune.
Standaard wordt de overdekte tribune geleverd met 
open zijkanten voor een optimale kijkhoek, waarbij de 
achterzijde altijd volledig gesloten is. Optioneel kunnen 
de zijkanten ook afgewerkt worden met weerbestendig 
windgaas. Deze overdekte tribune is voorzien van statische 
berekeningen en DIN 4102-B1 norm brandwerendheid 
voor vergunningsaanvragen. Het is mogelijk om meerdere 
tribunes tegelijk te leveren.

Functionaliteit
De overdekte tribune is ontworpen om een snelle op- en 
afbouw mogelijk te maken. Door het lichte eigen gewicht 
is het ook mogelijk om de tribune te plaatsen op locaties 
met een beperkt draagvermogen zoals stadscentra, 
sierbestratingen, bovenzijde van parkeerkelders en 
grasvelden met voldoende draagvermogen. De tribune 
is volledig TÜV gekeurd en voldoet aan de wettelijke 
regelgeving op het gebied van tijdelijke bouwwerken. Op 
verzoek van gemeentelijke instellingen is het bouwboek 
met statische berekeningen beschikbaar.

Kenmerken
Breedte tribune 9.30m
Diepte tribune 6.71m
Hoogste punt vooraan 5.17m
Hoogste punt achteraan 4.45m
Hoogte laatste stoelenrij 2.85m
Belasting tribune vloer 300kg/m2
Tribune dak aluminium constructie
Tribune vloer aluminium traanplaat
Dekzeil 4102-B1 norm brandwerendheid
Eigen gewicht 3500kg
Opbouwtijd 150 minuten
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Basisgegevens Tribune Trailer + Truck
Afmeting in m (lxbxh) 09,30 x 06,71 x 05,17 18,75 x 02,55 x 04,00

Gewicht in kg 3.500 6.000 - 15.000

Hoogte laatste stoelenrij 02,85 m.

Opbouwtijd tribune circa 150 minuten.

Uitrusting tribune*
Achterwand volledig gesloten** ✔

Optioneel verwarmd d.m.v infraroodtechniek

Optioneel zijkanten gesloten d.m.v windgaas**

*   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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