
Tribune Alto - 1 meter boven het maaiveld (20mtr)
Artikelcode: 14117

Product beschrijving Bestektekst

Een solide en betrouwbare tribune van hoogwaardige kwaliteit. Dat is 
de tribune Alto. De Alto is op te bouwen met vakken van 4meter. Per 
vak kunnen er maximaal 40 personen plaatsnemen. De tribune Alto is 
voorzien van hardhouten zitplanken of kuipstoelen welke in meerdere 
kleuren te verkrijgen zijn. De inbouwdiepte is 5,1 meter. De totale 
hoogte is 5 meter. De Alto is een eye-catcher op elke locatie en kan 
tevens zeer goed ingezet worden om aanvullende exploitatie opbreng-
sten. De tribune is geschikt voor intensief gebruik door o.a. leisurebe-
drijven, sportverenigingen en gemeentes.

 5 jaar garantie op de constructie

  Levertijd 16 - 20 weken mits niet voorradig

 Eigen montage en service ploeg

 Nederlandse productie

 Onderhoudscontract mogelijk

 Na productlevenscyclus is het product te recyclen

 Statische berekening en engineering tegen meerprijs

 Fundering tegen meerprijs

 Tribunestoelen tegen meerprijs

 Customizen van de tribune mogelijk, mits technisch mogelijk
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•  Geleverd als bouwpakk incl transport-emball tbv vrachtauto. L=20mtr, 
5 vakken *4mtr 5 rijen zitplaatsen. D=5mtr, H=5mtr.

**** Staalconstructie ****:
• 6St spanten bestaande uit kolommen dakligger uit IPE profiel en 
kokerprof. 
• Vloerliggers van IPE prof waar betonelementen op geplaatst worden.
• Inclusief vakken met windverband en gevelverband. 
• Inclusief Dak- en wandgording Z-profiel.
•  Gordingliggers van gezette plaat 
• Aan de voorzijde 2 Kopgevels, opgebouwd uit staande kokerprofielen, 
hoh ca75 cm.
• Tribune wordt op een verhoogd betonfundatie geplaatst met 2 opgan-
gen 1mtr boven het maaiveld, inclusief bordes met hekwerk.
**** Dak- en gevelbekleding ****:
• Dak wordt voorzien van geprofileerde staal platen, sendzimir verzinkt. 
Aan de binnenzijde voorzien van een coating, aan de buitenzijde voor-
zien van een plastisol coating, kleur: standaard donkergroen (meerderde 
kleuren op aanvraag).
• Ramen in zijwanden van doorzichtig PC
• ca 180 zitpl, incl 2 looppaden van ca 1,35mtr, de eerste opgang is 
direct zitrij bestaand uit hardhouten banken. Alle staal delen zijn 
thermisch verzinkt. 
• Opdrachtgever garandeerd de draagcap vande grond
• Alle defeinitieve maatvoeringen aan de hand van een statische berek-
eing (NEN-EN 1990 t/t 1999 en productie vlgs NEN-EN 1090)

Technische tekeningAanvullende info: 

* Levering Af fabriek

* Levering in verschillende uitvoeringen tegen meerprijs

* Levering montage en vervoer tegen meerprijs

* Afwijkende wensen op aanvraag (staplekken/meer/minder rijen)

* Afwijkende kleuren op aanvraag.


