
Teleskopläktare används i sport-, konsert- och föreläsningssalar m.fl. för att snabbt och enkelt
iordningsställa en åskådarläktare. När läktaren inte används skjuter man enkelt ihop den och golvet kan
användas för andra aktiviteter. Läktaren, som anpassas för varje specifikt projekt, kan förses med bänkar eller
stolar av olika utseende och utformning. Läktaren manövreras manuellt eller med elektrisk drift.
Läktarna finns för olika typer av inbyggnad och där kunden väljer färger, tyg, räcken m.m.
Läktarna uppfyller kraven enligt EN 13200-5 och 2006/42/EG.

Några tillval:
- demonterbara räcken bak, på sidor eller fronten
- självstaplande sidoräcken för enkel operation
- belysning i trappor
- elektriskt manövrerad med manöverhandtag
- hydraulisk truck (för mobila enheter)
- demonterbara sidogardiner
- rad- och platsnummer
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Konstruktion
-  stativ till varje nivå/rad består av dubbla stålpelare för bästa styrka och stabilitet
-  nedre styrskenan kopplas helt  samman med intilliggande skena för att hålla orienteringen och undvika
   avdrift
-  nivåerna/raderna är helt justerbara för att underlätta funktionen och minska behovet av underhåll
-  varje rad är försedd med parallellt styrsystem av stål för att underlätta funktionen och undvika låsningar
-  nivåerna/raderna är försedda med överföringskuddar så att, när läktaren är i öppen position, en solid
   kontakt är etablerad mellan varje rad för att eliminera slammer och skrammel mellan raderna när
   läktaren bara är delvis befolkad.
-  “enmans”- körning av läktaren kan erhållas
-  stolar fälls ner med en enkel pedal-mekanism
-  ryggstöd till bänkar fälls enkelt
-  stolar med armstöd kan erhållas

Bänk med fällbart ryggstöd                                                       Stolar med träpaneler och armstöd

Bänk med fällbart ryggstöd                                                      Stolar och skrivskiva



Sektion med stol FD 200

Ovanstående skiss visar en typisk standard teleskopläktare. Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därefter exvis. anpassning till anslutande balkong bakom läktaren m.m.
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Teleskopläktare med integrerade fällbara stolar



Ovanstående skiss visar en typisk standard teleskopläktare. Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därefter exvis. anpassning till anslutande balkong bakom läktaren m.m.
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Teleskopläktare med bänk


