Insteekpoten
Podiumelementen zijn leverbaar met ronde of
vierkante insteekpoten. Het aluminium
aandrukblok in de hoek zorgt voor een veilige
verbinding van de insteekpoot.

De aluminium hoek voor de insteekpoot is
vastgeschroefd aan het frame met M10 bouten, dit
geeft het frame extra stevigheid en de insteekpoten
meer stabiliteit. De insteekpoten zijn makkelijk en
snel te monteren met de grote draaiknop. De zwarte
pvc stapelhoek beschermt de vloer tijdens het
transport..

Op de foto een hoekstuk
voor een vierkante
insteekpoot van 45 x 45
mm of 60 x 60 mm

Insteekpoot met een verstelbare voet van 80 mm

Insteekpoot met een verstelbare PVC voet van 45 mm.
PVC koppelstuk voor het
veilig koppelen van de
podiumdelen.

Insteekpoot traploos verstelbaar

Insteekpoot met een vaste maat

Insteekpoot verstelbaar met extra vergrendeling

Insteekpoten kunnen in elke gewenste lengte geleverd worden, in vierkante of van ronde buis.

Op de foto rechts een
hoekstuk voor een ronde
insteekpoot van 40 tot 50
mm of 55 tot 60 mm

Praktikus 750

Het hek is bevestigd in de
sleuven aan de zijkant, met
speciale sleufbouten.
De hekken worden onderling
met elkaar verbonden
doormiddel van zware PVC
koppelstukken.

Kwaliteit van onze Oosterburen.

De trap is vast gemaakt aan
het podium met een speciale
koppelset.

De Praktikus 750 afmeting 1 x 2 meter weegt ca 34 kg, natuurlijk
afhankelijk van de gekozen vloer.
De Praktikus 750 heeft als optie een extra middenversteviging deze geeft
extra stevigheid aan het aluminium frame en extra draagkracht aan de
vloer.

De podiumvloer zit opgesloten in het
aluminium frame, de vloer word vanaf
de onderkant vast geschroefd.

Top podiumelement
De Praktikus 750 is het meest verkochte element uit onze serie. Een stabiel –
e
robuust en veilig podiumelement, opgebouwd uit 1 keus materialen.

De insteekpoten worden vast
gezet doormiddel van een grote
zwarte knop. .

e

De vloerplaten zijn van een 1 keus hout, geschikt voor hoge belastingen en
met een lange levensduur, Vloerplaten zijn leverbaar in diverse uitvoeringen

Insteekpoten in 45 x 45 of 60 x 60 mm tot 300 cm hoog.

Het koppelen van de podia
gebeurd met een kunststof
strip of stalen koppelstukken.
Op deze manier krijgt u een
veilige verbinding, die niet los
schiet.

De sleuf aan de zijkant wordt
gebruikt voor het monteren van
de diverse accessoires

Poten zijn leverbaar in elke gewenste hoogte .
De vloerbelasting is 750 kg/m² - DIN 1055, DIN 4112 en het GS
keuringsmerk maken de Praktikus 750 een element van deze tijd.
Foto links de middenversteviging

Praktikus

De Praktikus heeft stapelhoogte van 9 cm.

De Praktikus 750 is leverbaar met
verschillende vloerdelen - vloerbedekking laminaat - aluminium - vinyl - in RAL kleur.
Op de foto links een podium met schuine
hoeken en diverse niveaus.

Het aluminium frame is op de hoeken voorzien
van een inwendige aluminium versteviging.
Deze wordt vast geperst vanaf
de buitenkant en geeft extra stevigheid aan
het frame
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Montage van een trap of
veiligheidshek, gebeurd in
de sleuf aan de zijkant van
het podium.

