podiumwagen.nl
Stage61 | Festivalpodium

Stage61

podiumwagen.nl

Stage61
Festivalpodium
61m² podium met een opbouwtijd van circa 90 minuten.
Dit podium is voorzien van alle benodigde statische
berekeningen en DIN 4102-B1 norm brandwerendheid voor
vergunningaanvragen. Optioneel leverbaar met uitbouw
voor het hangen van (line-array) geluidssystemen.
61 m² podiumoppervlakte met een hoogte van circa 1,001,40 m en een toegestane verdeelde daklast van 1.050 kg
maakt dit podium geschikt voor de grote en middelgrote
evenementen. Het podium heeft een unieke dakconstructie,
een grootse uitstraling en is toegankelijk middels een
aluminium trap.
De zijkanten zijn voor 2/3 afgewerkt met weerbestendig
windgaas voor een optimale kijkhoek waarbij de achterzijde
volledig door middel van windgaas gesloten is. Rondom is
het podium afgewerkt met een zwarte bizonyl afrok.

Functionaliteit
Stage61 is ontworpen om een snelle op- en afbouw
mogelijk te maken. Door het lichte gewicht is het ook
mogelijk om Stage61 te plaatsen op locaties met een
beperkt draagvermogen zoals stadscentra, sierbestratingen,
bovenzijde van parkeerkelders en grasvelden met voldoende
draagvermogen. Het podium is volledig TÜV gekeurd en
voldoet aan alle wettelijke regelgeving op het gebied van
podiumbouw. Op verzoek van gemeentelijke instellingen is
het bouwboek met statische berekeningen beschikbaar.

Kenmerken
Opbouw/Afbouw
Podiumoppervlakte
Veiligheid
Vloerhoogte
Verdeelde toegestane daklast
Verdeelde toegestane vloerlast
Eigen gewicht

circa 90 minuten
61 m2
DIN 4102-B1
brandwerendheid en bouwboek
1,00 - 1,40 m
1.050 kg
300 kg/m2
3.500 kg
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Stage61
OPBOUWTIJD

90min
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Vooraanzicht
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Bovenaanzicht
dak
© podiumwagen.nl

O = max. puntlast 75 kg
Transport

Bovenaanzicht
vloer
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• = max. puntlast 500 kg
Trailer

Trailer + Truck

Uitrusting podium*

Afmeting in m (lxbxh) 11,85 x 02,55 x 04,00 18,75 x 02,55 x 04,00

Achterwand volledig gesloten d.m.v. windgaas**

✔

Gewicht in kg

Zijkant links + rechts 2/3 gesloten d.m.v. windgaas**

✔

3 zijden railing + 1x trap

✔

Afrok rondom bizonyl**

✔

3.500

6.000 - 15.000

Zijaanzicht

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

© podiumwagen.nl

podiumwagen.nl

Uitbouw
optioneel
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24-7 huren
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365

direct
online
Offerte
Beschikbaarheid
Optie
Reserveren
Productinformatie
Download
Mijn account

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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