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Podesty sceniczne
Podesty sceniczne Tüchler HANDY OpenAir
Profesjonalny podest sceniczny typu „Bitec” przeznaczony do budowy scen,
podestów, wybiegów, trybun itp. Model HANDY OpenAir to wzmocniona
konstrukcja wykonana na bazie aluminiowej ramy i antypoślizgowej płyty,
posiada atest obciążalności do 750 kg / m2.
Podesty te występują w różnych wymiarach (standard 200 cm x 100
cm, 200 cm x 50 cm, 100 cm x 100 cm, 100 cm x 50 cm) przez co dają
nam nieograniczone możliwości aranżacji budowanej sceny. W celu
wzmocnienia stabilności stawianej konstrukcji podesty łączone są ze sobą
specjalnymi klamrami i spinkami.
Wysokość podestu jest dowolna, w zależności od długości zamontowanych
nóg i mieści się w przedziale 20 – 140 cm.
HANDY OpenAir 200 cm x 100 cm – 100 szt.
 HANDY OpenAir 200 cm x 50 cm – 10 szt.
 HANDY OpenAir 100 cm x 100 cm – 10 szt.
 HANDY OpenAir 100 cm x 50 cm – 6 szt.
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Konstrukcje kratowe
Konstrukcje kratowe Litec QX40
Niezawodny system kratownic aluminiowych firmy LITEC model QX40.
Produkt ten charakteryzuje bardzo precyzyjne wykonanie, trwałość
i niezawodność. Konstrukcje kratowe firmy LITEC charakteryzują się
podwójnym systemem montażu poszczególnych odcinków ze sobą
tj. klasyczny „na beczkach” oraz skręcany na 8-miu śrubach.
Litec QX40 – 400 cm – 20 szt.
 Litec QX40 – 350 cm – 6 szt.
 Litec QX40 – 300 cm – 6 szt.
 Litec QX40 – 200 cm – 10 szt.
 Litec QX40 – 150 cm – 6 szt.
 Litec QX40 – 100 cm – 10 szt.
 Litec QX40 – 50 cm – 8 szt.
 Litec QX40 – 40 cm – 8 szt.
 Way BOX Litec QX40 Dado – 10 szt.
 Litec QX40 - 2 way corner – 90 stopni – 4 szt.
 Litec QX40 – 3 way corner 2 x 90 stopni – 4 szt.
 Baseplates big – steel : 100 cm x 100 cm – 8 szt.
 Baseplates medium – steel : 60 cm x 60 cm – 8 szt.
 Baseplates medium – alu : 60 cm x 60 cm – 8 szt.
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Konstrukcje kratowe
Konstrukcje kratowe Prolyte E20D
Lekka i łatwa w montażu kratownica E20D renomowanej firmy Prolyte.
Pomimo swoich małych rozmiarów i stosunkowo cienkich ścianek model
ten charakteryzuje się zwartą stabilną konstrukcją i dużą obciążalnością.
Estetyczny wygląd tego produktu sprawia, że jest on bardzo często
wykorzystywany do budowy standów targowych, stoisk oraz znakomicie
spełnia role szyn nośnych do wszelkiego rodzaju zasłon i kurtyn.
Różnorodna długość odcinków oraz cornerów pozwala na ciekawe
rozwiązania aranżacyjne.
Prolyte E20D – 300 cm – 12 szt.
 Prolyte E20D – 200 cm – 12 szt.
 Prolyte E20D – 100 cm – 12 szt.
 Prolyte E20 – 50 cm – 12 szt.
 Prolyte E20 – baleplates small - alu - 12 szt.
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Konstrukcje kratowe
Konstrukcje kratowe Europodium Trisystem 29
Seria G30 francuskiej firmy Europodium, wykonana z dużą staranności
i estetyką, mocna i zwarta konstrukcja przeznaczona do średnich obciążeń.
Dokładnie wykonane połączenia stożkowe („na beczki”) pozwalają
na montaż tych kratownic bez użycia narzędzi. Wszystkie wyroby tej firmy
posiadają certyfikaty CM 66 lub G 76, potwierdzone przez niezależne
organy kontroli (TÜV).

Europodium Trisystem 29 – 400 cm – 16 szt.
 Europodium Trisystem 29 – 300 cm – 4 szt.
 Europodium Trisystem 29 – 100 cm – 8 szt.
 Europodium Trisystem 29 – 50 cm – 4 szt.
 Europodium Trisystem 29 – 2 way corner - 4 szt.


Konstrukcje kratowe – koła
Modułowe konstrukcje kół z krat aluminiowych firm LITEC i Europodium:
 koło LITEC QX40 – średnica zewnętrzna 880 cm (wewnętrzna 800 cm)
 koło Europodium Trisystem model G30TPC5
– średnica zewnętrzna 500 cm (wewnętrzna 442 cm)
 koło Europodium Trisystem model G30TPC9
– średnica zewnętrzna 900 cm (wewnętrzna 842 cm)
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Statywy oświetleniowe
Statywy oświetleniowe WORK LW265R – 10 szt.
Wytrzymały i stabilny teleskopowy statyw oświetleniowy firmy WORK
model LW265R. Model ten może podnieść obciążenie do 220 kg
na wysokość 650 cm.
Statywy oświetleniowe Manfrotto 087 NW – 8 szt.
Klasyczny teleskopowy statyw oświetleniowy firmy Manfrotto średniej
obciążalności (do 30 kg), przeznaczony do mocowania pojedynczych lamp
lub ich sekcji. Maksymalna wysokość robocza tego statywu to 370 cm. Dzięki
szerokiej podstawie o średnicy 128 cm statyw ten gwarantuje stabilność
i bezpieczeństwo. Posiadane przez nas modele mają regulowane długości
pojedynczych nóg przez co statywy te montować można na nierównym
terenie, schodach itp.
Statywy oświetleniowe Manfrotto Junior 126 CSU - 10 szt.
Lekki, stabilny, teleskopowy statyw firmy Manfrotto średniej obciążalności
(do 20 kg), przeznaczony do mocowania pojedynczych lamp. Maksymalna
wysokość robocza tego statywu to 330 cm. Statywy te posiadają regulowana
długość pojedynczych nóg, co umożliwia ich montaż na nierównym terenie.
Produkt wszechstronnego zastosowania, lekki (8 kg) i bardzo łatwy
w obsłudze. Szeroka podstawa tego statywu o średnicy 126 cm gwarantuje
mu idealna pionową stabilność nawet przy pełnym obciążeniu.
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