
 Ekstra tilbehør Koblingsbeslag i aluminium med fløjmøtrik Stødt aluminium
  Koblingsbeslag i kunststof PolyPropylen
  Trapper, modulopbygget for alle højder Stålramme med trætrin
  Hel og halv sektioner rækværk
  (1m, 2m, 0,75m & 1,5m) Sortlakeret stålrør
  Front- og side afdækning i plade eller stof 
         
 Anvendelse Mobile scener til turnébrug 
  Forscene, proscenium
  Sceneopbygning i f.eks. multihaller og gymnastiksale
  Musiktribune
  Publikumspodier / opbygninger
  Modeshow
  TV studier
  Eksamensbord 
  Kaffebord / spisebord
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 Mål Flademål, mini 150 x 75 cm
  Højde ved lagring 7,5 cm

 Vægt Bord uden ben Ca. 20 kg
  Bensæt 30 cm 1,8 kg      
  Bensæt 100 cm 4,6 kg

 Belastning Ca. 700 kg pr. bord, jævnt fordelt

 Materialer Ramme Ekstruderet eloxeret aluminium
  Plade Vandfast limet krydsfiner, ubehandlet, lakeret
   eller malet
  Ben fast / teleskopisk Aluminium 50 x 50 mm / 55 x 55 mm
  Fod standard / speciel dupsko Stødabsorberende og antiskrid gummi / plast

Tekniske data for TEAFLEX - mini     

Tekniske data for TEAFLEX - standard og light    

 Mål Flademål, standard 100 x 200 cm & 100 x 100 cm
  Andre mål på bestilling Mål efter opgave, trekanter, buer mm.
  Højde ved lagring Standard: 10 cm Light: 7,5 cm 
  Opstillings højder med gummifod 15 til 120 cm uden afstivning, ca. 300 cm med
  Mindste højde med plastfod Standard: 10 cm Light: 7,5 cm

 Vægt Bord uden ben Standard: ca. 35 kg Light: ca. 30 kg
  Bensæt 30 cm 1,8 kg      
  Bensæt 100 cm 4,6 kg

 Belastning Standard: ca. 1400 kg pr. bord, jævnt fordelt Light: ca. 700 kg pr. bord, jævnt fordelt

 Materialer Ramme Ekstruderet eloxeret aluminium
  Plade Vandfast limet krydsfiner, ubehandlet,
   Lakeret, malet eller som skridsikker overflade.
  Ben fast / telescopisk Aluminium 50 x 50 mm / 55 x 55 mm
  Fod / dupsko Stødabsorberende og antiskrid gummi / plast

&

TEAFLEX - generelt     



Ønsket om at kulturhusenes, 
teatrenes, gymnasiernes og studiernes 
oplevelsestilbud hele tiden skal være 
nye afvekslende og mangfoldige er et 
stadigt stigende krav fra publikums side. 
Og skal der gang på gang afvikles nye 
spændende arrangementer må ikke mindst 
sceneteknikken være gennemtænkt og 
professionel.

-stærk og
      fleksibel

Ved samling af flere borde kobler 
du dem nemt sammen ved hjælp af  
koblingsbeslag der let fæstnes til rillen 
på bagsiden af bord-profilen. Samling 
er kun nødvendig ved større højder 
eller ved kraftig belastning, specielt 
sideværts.

Fleksibilitet og rationalitet er kodeord i 
nutidens sceneteknik og disse begreber 
er selvfølgelig også grundlæggende 
for designet af TeaFlex systemet. 
Rammerne er opbygget af kraftige 
ekstruderede aluminiumsprofiler, i 
hjørnerne er der monteret et solidt 
skruelåsesystem så benene hurtigt kan 
monteres; alle 4 ben er på plads på 
under 1/2 minut. Pladerne er kraftig 
krydsfiner  som kan tåle tryk på op til 
700 kg pr. m2.

Podierne leveres i forskellige overflade 
behandlinger, her sort lak.

Billedet viser en publikums opstilling med TeaFlex mini på Kulturhuset ”Elværket” i Frederikssund

Vi har udarbejdet et solidt teleskop ben, der giver dig 
alle muligheder for at opbygge scene- og publikumspodier i 
varierende højder. Samtidig giver teleskopbenet mulighed for at 
opbygge scener på skråt eller ujævnt terræn. Du kan få teleskopben i varierende længder  
fra 50 til 160 cm hvor der er indsat  et cm-mål, så du får helt præcise indstillinger.

Sikkerhed for aktører og publikum er 
meget vigtig. Som en naturlig konsekvens 
af dette har vi også et solidt rækværk med 
i programmet, der skrues fast på profilet 
med et klembeslag. Yderligere sikring får 
du ved at skrue den fast i bordpladen.

TeaFlex Sceneborde giver dig alle 
de fordele et modul-system skal 
give dig. Gedigent design, robuste 
vedligeholdelsesfri materialer, og et 
omfattende tilbehørs-program sætter dig 
i stand til opbygge præcis den scene eller 
det publikumspodie der passer bedst til 
den stemning du vil skabe.
TeaFlex programmet består af et utal af 
standard-enheder på 1 x 2 meter,  
1 x 1 meter, 0,75 x 1,5 meter og har 
du specielle ønsker fremstiller vi gerne 
specialelementer som f.eks., trekantede 
eller halvbuede borde.

Skørter eller afdæknings plader leveres 
efter kundens ønsker.

Hjul monteres let på bordet og det kan 
bruges til rullebord og transporttrolley, 
hvorpå resten af bordene kan stables og 
opmagasineres direkte på lager. Effektivt 
og gennemtænkt.


