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Fällbara läktare



 
 
 

En unik produkt som tillåter flexibla lösningar!
Rantzows fällbara läktare är unik på flera sätt, inte minst då den 
kan placeras i alla lokaler som behöver extra åskådarplatser. En 
av de stora fördelarna med att använda fällbara läktare är att 
värdefullt utrymme frigörs då de inte används. Den 5-radiga, 
djupaste läktaren bygger endast ut 40 cm från vägg i uppfällt 
läge. De kraftiga stålkonstruktionerna ger mycket hållbara och 
stabila sittplatser. Inbyggda gasfjädrar gör läktaren lättmanövre-
rad och kan enkelt fällas upp och ner manuellt av en person. De 
noga genomtänkta detaljerna gör den till ett mycket säkert och 
användbart redskap. Rantzows patenterade konstruktion är det 
självklara valet för kunder som efterfrågar kvalitet! 

Standard modeller
Läktarsektionerna tillverkas med fyra olika standarddjup, 
från 2-radiga till 5-radig. Genom att placera flera sektioner
bredvid varandra uppnås önskat antal platser. Sektionerna 
på samtiliga standardmodeller har en bredd på 2020 mm
vilket innebär sittutrymme för minst 4 personer per rad. 
Siittdjupet är generöst tilltaget. Tabellen längst ner visar 
övriga mått för respektive radantal. 
 

Standardkonstruktion 
Pulverlackerad stål, vit i nyansen RAL 9003
Standardmaterial sittytor och steg: Klarlackerad plywood
Standarddrift 2-4 radig: Manuell drift med lås
Standarddrift 5-radig: Eldriven drift

Djup från
vägg    

Höjd översta
sittrad                      

Djup från vägg     Höjd        Trappor            Sidoräcken       Sidoskydd Special-
kulör          

Motordrift

2-raders sektion      1255 mm 800 mm 210 mm 1425 mm l l l l l

3-raders sektion             1920 mm 1200 mm 277 mm 2025 mm l l l l l

4-raders sektion             2585 mm 1600 mm 340 mm 2645 mm l l l l l

5-raders sektion        3250 mm 2000 mm 400 mm 3245 mm l l l l Standard

MODELL ÖPPEN LÄKTARSEKTION STÄNGD LÄKTARSEKTION                                   TILLVAL

Levereras World Wide!
Läktarna finns i standardmodeller men många kunder efter-
frågar specifika lösningar. Önskan om ventilation, inbyggda 
läktare, måttanpassade, mobila samt variation i färg. Vi 
hjälper er att skräddarsy er läktare. Våra läktare finns över 
hela världen. Över 20 länder använder idag Rantzows unika 
lösning.

Material 
Sidogavlar: Stål, vitlackerade
Sittplan: Trä, klarlackade
Övriga detaljer: Stål, vitlackerade eller elförzinkade 
 

Tillbehör
Fällbara sidoräcken
Lösa, avtagbara sidoräcken
Lösa trappsteg
Gavelskydd
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