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Voor elke specifieke situatie een geschikt podium. Door 
de verschillende toepassingen zijn we er op in gespeeld 
om voor elke situatie een geschikte opstelling te maken. 
Hiervoor werken we met verschillende systemen, welke 
ook gecombineerd gebruikt kunnen worden. Door 
deze varianten, diverse specials en de uitgebreide 
afwerkmogelijkheden kunnen we vrijwel elk gewenste 
podiumopstelling verzorgen.

Podia
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Podiumelementen Stagedex
Het meest bekende systeem zijn de podiumelementen. 
Uit oogpunt van kwaliteit en het grote assortiment 
accessoires hebben we de keuze gemaakt voor 
Stagedex van Prolyte. De elementen zijn per 8 stuks 
verpakt op transportkarren, volgens eigen ontwerp.  
Het assortiment accessoires bevat onder meer 
insteekpoten in de hoogten 20 - 40 - 60 - 80 en 100 cm, 
diverse koppelklemmen, leg-to-deck-adapters, 
insteekpoten met wielen t.b.v. rolling risers in diverse 
hoogten etc. Dit alles maakt het tot een flexibel en solide 
podiumsysteem, dat snel op- en afgebouwd kan worden. 

Bouwpodium
Ons traditionele bouwpodium-systeem is een verzinkt 
stalen systeem, bestaande uit losse staanders, liggers  

en platen. De standaard modulemaat is 1 x 1 meter,  
met varianten in 25, 33, 50 en 200 cm. 
De hoogte van de staanders is 20 - 40 - 60 - 80 -  
100 - 120 en 140 cm, en daarboven stapelbaar met 
eveneens 20 cm oplopend. 
De podiumplaten bestaan uit watervast multiplex, dikte 
18 mm, optioneel in anti-slip uitvoering of dikte 22 mm.
Met het systeem zijn ondermeer de volgende 
uitvoeringsmogelijkheden:
-  Een podium met verschillende niveaus, waarbij de 

constructie uit één geheel samengebouwd wordt;
-  Een stoelentribune, per niveau met 20 cm oplopend;
-  Een eenvoudige bankentribune, per niveau met  

40 cm oplopend;
-  Hoogbouw podium, met integreerbaar 

trappensysteem;
-  Podium met vergrote vrije overspanningen van 2 of 3 

meter, of groter i.c.m. een onderconstructie van truss.
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Een greep uit de beschikbare accessoires en opties:
-  Een leuningsysteem uitgevoerd in enkele of dubbele 

buisleuning;
- Podiumtrappen, optioneel met traphekken;
-  Stabilisatierekken voor een extra stabiele opstelling;
-  Rampliggers, waarmee verschillende ramps in diverse 

breedte- en lengtematen mogelijk zijn;
-  Afwerkranden voor een strakke buitenrand;
-  Stelpoten waarmee ook op een ongelijke ondergrond 

een waterpas podium kan worden gesteld;
-  Kunststof lichtdoorlatende vloerplaten;
-  Stalen vloerroosters;
-  Hoekstukken in 22,5 en 45 graden;
-  Ronde podia in diameter 2, 4 en 6½ meter;
-  Insteekwielen voor rolling risers.

Layher podium
Als laatste variant beschikken we over het Layher-
systeem. Veelal ingezet voor buitensituaties, maar  
ook voor hoogbouwprojecten binnen is het flexibel 
inzetbaar. Er is een zeer breed pakket aan accessoires 
beschikbaar zodat voor vrijwel elke variant een  
oplossing voor handen is.

Bij toepassing als podium wordt de vloer uitgevoerd met 
Stagedex, welke in een kader van Probeams worden 
gelegd. Zo ontstaat een strak geheel. Deze constructie 
wordt door ons vaak bij podiumoverkappingen 
toegepast. Voor meer informatie over onze buitenpodia 
zie het separate informatieblad.
Andere mogelijkheden met Layher zijn onder meer:
- Regietorens;
- Volgspottorens;
- PA-torens;
- Hoogbouwconstructies voor licht / geluid / video etc.
Voor de diverse torens zijn ook zeildoeken beschikbaar.
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Specials
Veelal toegepast in combinatie met onze 
podiumsystemen hebben we de volgende specials:
-  Hefpodia, in diverse afmetingen en hoogten;
-  Vlakke transportbanden;
-  Roterende podia met een diameter van 5, 6½, 9 en  

11 meter. Zie hiervoor ook het separate informatieblad.

Afwerkingsopties
Afhankelijk van de toepassing en de gewenste uitstraling 
hebben we diverse afwerkingsopties voor de podia:
-  Tapijttegels kleur antraciet;
-  Projecttapijt, in vele kleuren beschikbaar;
-  Balletvloer in de kleuren zwart of wit  

(speciale kleuren op aanvraag);
-  Een afrok van vlamvertragend flanel, in de  

kleuren zwart of wit (speciale kleuren op aanvraag);
-  Een luxe geplooide afrok, in diverse vlamvertragende 

stoffen en kleuren verkrijgbaar.
 

Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over podia kunt u 
contact met ons opnemen.
Met onze uitgebreide ervaring op de 
theater-, beurs- en eventmarkt willen  
we graag met u meedenken.
Naast podia beschikken we over een 
uitgebreid assortiment van techniek 
en aankleding, waarmee we ook uw 
evenement tot een geslaagde beleving 
voor uw gasten weten te brengen.


