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Opklappelige tribuner



 
 
 

Et unikt produkt med fleksible løsninger
Rantzows opklappelige tribuner er på mange måder unikke. 
Det opklappelige sidde-system kan placeres i enhver arena 
eller hal, hvor der er brug for ekstra tilskuerpladser. Den 
stærke stålkonstruktion giver holdbare og stabile sidde-
pladser. Indbyggede gas-fjedre gør det nemt at betjene 
tribunen, som  kan åbnes og lukkes af én person. En af de 
store fordele ved at bruge opklappelige tribuner er, at vær-
difuld plads frigives, når de ikke er i brug. De indgår i hallens 
miljø. Rantzows design er det oplagte valg for brugere, der 
kræver kvalitet, europæisk patent og nordisk design.
 

Standard modeller
Opklappelige sektioner, produceret med fire forskellige 
standard dybder, fra 2-rækkers til 5-rækkers. Ved at placere 
flere sektioner ved siden af hinanden kan man opnå det 
ønskede antal sæder. Sektionerne på alle standard modeller 
har en bredde på 2020 mm, hvilket giver plads til mindst 4 
personer pr. række. 
Skemaet nedenfor viser de andre dimensioner. 
 

Standard konstruktion 
Pulverlakeret stål, hvid RAL 9003
Standard materiale på siddefladen og trapper: Klarlakeret 
bøgefinér
Standard drift 2-4 rækkers: Manuel med lås
Standard drift 5-rækkers: Motor
 

Dybde fra 
væg    

Højde øverste 
række                              

Dybde fra væg          Højde        Trapper            Sidege- 
lænder                

Side- 
beskyttelse                

Spec. 
Farver            

Motordrift

2-rækkers sektion             1255 mm 800 mm 210 mm 1425 mm l l l l l

3-rækkers sektion             1920 mm 1200 mm 277 mm 2025 mm l l l l l

4-rækkers sektion             2585 mm 1600 mm 340 mm 2645 mm l l l l l

5-rækkers sektion             3250 mm 2000 mm 400 mm 3245 mm l l l l Standard

MODEL ÅBEN SEKTION LUKKET SEKTION                                      TILVALG

Verdensomspændende!
De opklappelige tribuner findes i standard modeller, men 
mange brugere kræver specifikke løsninger.  
Forespørgslerne kan være omkring ventilation, indbyggede 
løsninger, præcisions-tilpasning, mobile samt  variationer i 
farve. Rantzows kan opfylde disse forespørgsler. De opklap-
pelige tribuner bruges over hele  verden. Rantzows unikke 
løsninger findes nu i mere end 20 lande.

Materialer 
Sidepaneler: Stål, hvidlakerede
Sæder: Træ, klarlakeret
Andre dele: Stål hvidlakeret eller galvaniseret 
 

Tilbehør
Opklappelige gelændre på sider
Løse aftagelige gelændre på sider
Løse trin
Afdækning af sider
EL-motor drift
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