
   

TEADAN: Støberivej 5, DK-3660 Stenløse                                                       
Audilux, Støberivej 3, 3660 Stenløse 
Telf.: 4717 3525, Fax.: 4717 2066 
E-mail: teadan@teadan.dk 

TeaFlex scenepodie 1 x 2 m for løse ben. 

Last 750kg pr. m2, vægt ca. 35 kg, højde uden ben 10cm 

 

Scenepodie med vandfast plade 1 x 2 m for løse ben. (a x b) sort / brun overflade kr. 2180,00 

Scenepodie med vandfast plade 1 x 1 m for løse ben. (a x b) sort / brun overflade kr. 1870,00 
 

 

TeaFlex Mini 
Scenepodie 0,75 x 1,5 m ubehandlet. (a x b) kr. 1750,00 

Scenepodie 0,75 x 1,5 m lakeret. (a x b) kr. 1900,00 

Scenepodie 0,75 x 1,5 m sort lakeret.  (a x b) kr. 1900,00 

 

Bensæt 20 cm bordhøjde kr. 340,00 

Bensæt 40 cm bordhøjde kr. 375,00 

Bensæt 60 cm bordhøjde kr. 410,00 

Bensæt 80 cm bordhøjde kr. 445,00 

Bensæt 100 cm bordhøjde kr. 475,00 

andre højder på forespørgsel 

Bensæt telescopisk 40 til 60 cm kr. 850,00 

Bensæt telescopisk 60 til 100 cm kr. 960,00 

Bensæt telescopisk 100 til 160 cm kr. 1200,00

  

Ved bordhøjder over 120 cm anbefales diagonalstøtte 

Sammenkoblingsbeslag aluminium pr. sæt kr. 269,00 

Sammenkoblingsbeslag nylon pr. sæt kr. 137,00 

 

Hjulsæt for transport af max. 10 borde (125 mm hjul til Mini) kr. 1020,00 

Hjulsæt for transport af max. 10 borde (160 mm hjul) kr. 1595,00 

(incl. rem for surring af op til 10 borde) 

Trappe 100 cm x 30 cm, trinhøjde 20 cm, 3 trin = 60 cm kr. 4580,00 

Gelænder for trappe 3 til 5 trin, pr. side kr. 1380,00 

Gelænder for scene 1 m modul kr. 960,00 

Gelænder for scene 2 m modul kr. 1380,00 

Gelænder for scene mini 0,75 m modul kr. 830,00 

Gelænder for scene mini 1,50 m modul kr. 1200,00 

 
   Alle priser er excl. Moms 

   Oktober 2015 

 

Med forbehold for fejl og ændringer. 
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