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PODIUMELEMENTEN EN ACCESSOIRES

Sinds 1976 leverancier van podiumelementen 
en bijbehorende accessoires!



Ron de Groot Theatertextiel en Toneelinrichting. Opgericht in 

1976 en tot op de dag van vandaag een begrip op het gebied van 

theater-, toneel- en schoolinrichting, akoestiek en advies. Bekend 

bij praktisch alle grote en kleinere theaters, maar ook geen onbekende 

in de wereld van balletscholen en dansstudio’s, schooltoneelinrichting, musea, 

culturele centra, poppodia en film- en televisiestudio’s. Kortom, geen theater of evene-

mentenhal te groot, geen dorpshuis of school te klein. 

We zijn een ambachtelijk bedrijf en werken uitsluitend met personeel dat we zelf hebben 

opgeleid. Betrokken en bevlogen mensen die hun vakmanschap ten uitvoer brengen in 

zowel de werkplaatsen, het confectieatelier als op locatie, tijdens installatie. 

We hebben door de jaren heen diverse producten ontwikkeld, denk aan eigen kwalitei-

ten velours, een balletvloer en podiumelementen. Het meest baanbrekende product van 

de afgelopen tijd is misschien wel onze excellente akoestische stof, Texacoustic®, op de 

markt sinds 2017. 

Niet alleen onze producten en werkwijzen nemen wij serieus. Uw tevredenheid, ook jaren 

na de montage, staat voor ons centraal. Wij leveren standaard garanties op onze producten 

en bieden servicediensten waarover u meer leest in deze brochure.

Wij komen graag bij u langs om samen de ruimte op de 

best mogelijke manier in te richten, in een perfecte sa-

menhang van veiligheid, werkbaarheid en esthetiek. 

Een advies op maat? Wij bespreken graag met u de  

mogelijkheden! 



PODIUMDELEN  

Wij fabriceren onze podiumdelen zelf, voorzien van een 

CE-certificaat. Ons type element heeft door de jaren heen een 

metamorfose ondergaan, waarbij voornamelijk de hoekstukken dui-

delijk merkbaar zijn veranderd. Tegenwoordig is het type Export ons standaardproduct 

geleverd met de gegoten pvc hoekstukken. Het type Conventioneel, met rondom alumi-

nium, is op aanvraag nog wel leverbaar. Afwijkende maten zijn op aanvraag altijd moge-

lijk. De elementen worden dan speciaal voor u vervaardigd in onze werkplaats. Los van de 

eigen productie werken wij sinds 2017 samen met een zeer bekende en gerenommeerde  

podiumfabrikant. Praktisch alle mogelijke wensen kunnen dus gerealiseerd worden. 

Graag delen wij met u een greep uit ons ruime assortiment. 

PODIUMELEMENTEN

Onze podiumelementen bestaan uit een onbehandeld houten bovenblad met rondom 

een aluminium profiel en PVC hoekstukken. Het gewicht is ongeveer 23 kilogram, volgens 

ARBO richtlijnen. De standaard afmeting is 2.00 bij 1.00 meter, maar afwijkende maten zijn 

uiteraard bespreekbaar. 

Het podiumelement is variabel in hoogte verstelbaar door los bij te bestellen aluminium 

insteekpoten. Zo is je element minimaal 20cm en maximaal 1.00 meter hoog. Bij hoogtes 

van meer dan 1.00 meter moeten er schoren gebruikt worden. Door eigen fabricage zijn 

aanpassingen in de standaard maatvoering mogelijk. De poten hebben aan de onderkant 

kunststof doppen om krassen op de vloer tegen te gaan. De elementen zijn onderling te 

koppelen met speciale snelklemmen. 

Alles wordt in onze eigen werkplaats geproduceerd, waardoor onderdelen ruim op  

voorraad zijn. Een handige montagehandleiding wordt meegeleverd. 



INSTEEKPOTEN

Onze insteekpoten zijn gemaakt van aluminium vier-

kante kokers met ronde hoeken, met aan de onderzijde 

een pvc dop. Wij produceren de stevige 40x40 insteekpoten met 

een wanddikte van 3mm. Eventueel zijn deze poten leverbaar met een afstelbare 

dop aan de onderkant, om kleine ongelijkheden in de vloer op te vangen.

LEUNINGEN 

Voor de veiligheid zijn er twee types leuningen leverbaar: het type insteek en het 

type zelfmontage. Het eerste wordt door middel van gefreesde putten in het bo-

venblad geplaatst en is verkrijgbaar in twee breedtes, 200 cm en 100 cm. Het type 

zelfmontage kan, zoals de naam al aangeeft, door u zelf worden bevestigd middels 

een ingenieus schroefsysteem. Dit type is ook leverbaar in een breedte van 200 

cm en 100 cm. 

WIELENSETS

Wij leveren wielensets voor transport en opslag, geremd en ongeremd verkrijg-

baar.De set bestaat uit vier wielen en kan het gewicht van maximaal tien elemen-

ten dragen.

DRUMRISERS 

Dit  product is een perfecte oplossing om tijdens een voorstelling of optreden een 

compleet podium , bestaande uit meerdere delen, op een snel en efficiënte manier 

te verplaatsen. De drumrisers worden in onze werkplaats gefabriceerd en bestaan 

uit losse insteekwielen en twee wielen met stalen platen, met op elke plaat twee 

insteekpoten gemonteerd. De wielen zijn geremd.

Nieuw in productie genomen zijn de “externe wielpoten”, oftewel 

hierin kan een complete rekwisietentafel worden geplaatst zodat 

deze op een werkbare hoogte verrijdbaar is. Let wel! Alleen 

voor gebruik als tafel en niet als podium.



SCHOREN 

Voor elementen met insteekpoten van 100 cm of hoger, moet u 

voor de algemene veiligheid één lengte en breedte van de zijkant van 

schoren voorzien. Een set bestaat uit één schoor van 1 meter en één van 2 meter. 

TRAPTREDEN 

Wij leveren traptreden, gemaakt met dezelfde techniek als de podiume-

lementen. Deze zijn ook met losse insteekpoten op hoogte te brengen. 

De standaard treden zijn 1.00 meter breed, maar ze kunnen op elke ge-

wenste breedte gemaakt worden tot maximaal 2.00 meter breed.

TRANSPORT- EN OPSLAGKARREN

Voor transport en opslag hebben wij twee soorten ontwikkeld namelijk de 

transportkar waar de elementen, op een eenvoudige wijze, staand op hun 

zijkant op de kar worden geplaatst. Deze kar is voorzien van slijtvaste 

wielen met een diameter van 12 cm. Het maximaal aantal te plaatsen 

elementen bij een standaardmodel  is 6 stuks, waardoor de kar gemak-

kelijk door een enkele deur kan worden gereden. 

Het andere model is een kar waar liggend, 10 tot 12 stuks elementen op  

kunnen worden geplaatst, deze is ook voorzien van slijtvaste wielen met een  

diameter van 12 cm. Deze past echter niet door een standaard deur. 

  

PODIUMROKKEN

Om podiumelementen af te rokken, leveren wij een vlamdovende geruwde stof 

in de kleur zwart. De rok wordt aan de bovenkant voorzien (opgestikt) van zwart  

klittenband. De tegenpool, die u zelf aan het podiumelement kunt 

bevestigen, wordt meegeleverd. 

Omdat wij de rokken in ons eigen confectieatelier maken, 

zijn afwijkende maten mogelijk. U hoeft niet te improviseren

met bijvoorbeeld de hoogte. Dit zorgt altijd voor een mooi 

totaalplaatje. 



STAPPEN EXTRA

• Advies op maat

• Optimale persoonlijke service

• Afwijkende maten zijn mogelijk

• Diverse toplagen mogelijk

• Voor binnen- en buitengebruik

• Losse accessoires verkrijgbaar

• Al meer dan 40 jaar vakmanschap en ervaring

• Voldoet aan alle kwaliteitsnormen en -eisen

• VCA gecertificeerd
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Ron de Groot 
Theatertextiel B.V.

Bezoekadres
Henegouwerweg 26C
2741 KS Waddinxveen
The Netherlands

Postadres
Postbus 172
2740 AD Waddinxveen
The Netherlands

+31 (0) 182 616310 
info@theatertextiel.com
www.theatertextiel.com

Volg ons op:


