
PODIUMELEMENT
TYPE EXPORT

Exclusief in de verkoop bij Ron de Groot Theatertextiel - Toneelinrichting!

Onze eigen fabricaat podiumdelen bestaan standaard uit een onbehandeld 
houten bovenblad met rondom een aluminium profi el en PVC hoekstukken. 
Indien gewenst kan het bovenblad met zwarte vloercoating worden uitgevoerd. 
Ook is het mogelijk de bovenbladen met een slijtvaste antislip en PVC voor 
buitengebruik te behandelen.

FOLLOW US:

info@rondegroottheatertextiel.nl   

www.rondegroottheatertextiel.nl  

+31(0)182-616310    Postbus 172, 2740 AD Waddinxveen

Henegouwerweg 26C, 2741 KS Waddinxveen

Holland

Statisch draagvermogen van 500 kg/m² 

Zeer licht eigen gewicht ca. 23 kg

Volgens ARBO richtlijnen

Afm. 2.00 bij 1.00 meter, afwijkende maten op aanvraag

Los te verkrijgen aluminium insteekpoten van 20-40-60-80-100 cm 

met kunststof doppen 

Koppelbaar met speciale snelklem

Voorzien van CE-markering

Incl. montagehandleiding



CONTACT
BEL ONS E-MAIL ONS BEZOEK ONS

Bel gerust! Wij adviseren  je 
graag!!

+31 (0)182-616310

Stel je vraag gemakkelijk 
via e-mail 

info@rondegroottheatertextiel.nl 

Meer informatie vindt je op onze 
website

www.rondegroottheatertextiel.nl 

INSTEEKPOTEN TYPE EXPORT
Onze insteekpoten zijn gemaakt van aluminium vierkante kokers met 
ronde hoeken, met aan de onderzijde een pvc dop. Wij produceren de 
stevige 40x40mm insteekpoten met een wanddikte van 3mm. Eventueel 
zijn deze poten leverbaar met een stelbare dop aan de onderkant, om 
kleine ongelijkheden in de vloer op te vangen. Standaard leverbaar in 
20cm, 40cm, 60cm, 80cm en 100cm podiumhoogte, afwijkende hoogtes 
leverbaar op aanvraag.

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 bovenblad geplaatst en is verkrijgbaar in twee breedtes, 
200cm en 100cm. 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 200cm en 100cm. 

WIELENSETS
Wij leveren wielensets voor transport en opslag, geremd en ongeremd 
verkrijgbaar. De set bestaat uit vier wielen en kan het gewicht van 
maximaal tien elementen 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 en ongeremd.


