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Fleksibelt teleskop tribunesystem

Vi har bl.a. leveret til:

Eurovision i Malmø - BMX World Championship - CHGP i Bellahøj 
Challenge Copenhagen Ironman - EM i Dressur i MCH Herning
EM i Beach Handball i Randers - VM i Straffe - VM i halvmaraton

ETP´s mobile tribunesystem, egner sig til store som små arran-
gementer, da det har uendelig mange kombinationsmuligheder, 
og kan tilpasses det enkelte event.
De kompakte containere er nemme at håndtere med teleskop-
læsser, og kan på kort tid stilles op, og fjernes igen.

Der er mulighed for siddepladser fra 76 og op til 1400 stole. 
Deraf kan man vælge områder specifikt til VIP, med polstrede 
sæder, eller til pressen med borde og sæder.
Handicap podie kan tilføjes og monteres særskilt så det kan pla-
ceres hvor der er bedst egnet. 

Tribunerne giver et løft til eventen og til publikumsoplevelsen, og 
er flere gange valgt til større sportsbegivenheder hvor kvaliteten 
skal være i top.

Samarbejde med Sport Event Denmark 

I samarbejde med Sport Event Denmark tilbydes eventarran-
gører at leje tribunesystemet til en favoriabel pris ved større 
internationale idrætsbegivenheder.

Ansøgningsskema og vilkår kan rekvireres hos ETP eller Sport 
Event Denmark, og skal indsendes til begge parter senest 
1. december for events afholdt i det efterfølgende kalenderår.
Godkendelse af eventen afgøres af Sport Event Denmark.
Praktiske spørgsmål om løsningsmuligheder, andre produkter og 
pristilbud, varetager ETP.
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Fleksibelt teleskop tribunesystem

7 containere

404 pladser

2 containere

76 pladser

Læsse område15 m.

20 m.

Trailer

På venue skal der være plads til at parkere 1-3 trailers afhæn-
gig af det valgte set up. Underlaget skal være stabilt eller med 
køreplader.
Hver trailer skal have et parkerings område på min. 15x20 m. 

Placering

Til håndteringen af containerne, er det optimalt at der stilles 2 
teleskoplæssere til rådighed der kan tage en vægt på 3,5t. og er 
så små som muligt.
Armen på den ene telskoplæsser, skal kunne række 10 m. ud 
(min. 8 m. fra front køretøj og ud) eller kan evt. erstattes med 
en kran hvis dette er at foretrække.
Det andet køretøj kan evt. erstattes med en truck.

Opstilling

Følgende forhold har indflydelse på hvor lang tid det tager at 
stille tribunerne op:

- Pakkens størrelse / antal containere / Tribune formationer
- Terræn forhold / er det udendørs eller indendørs
- Adgangsforhold
- Hvor tæt på byggeområdet trailerne kan parkeres

Vælges den størst mulige tribune på en lang række på plant
terræn, og med optimale adgangsforhold, er udgangspunktet:

Opstilling:
6 ETP Montører i 13 timer
4 ETP Montører i 8 timer
2 ETP Chauffører i 13 timer

Pakken indholder op til: 

- 3 stk. trailer med 19 containere
- Tilhørende hegn
- 1000 sæder
- 120 VIP sæder (polstrede)
- 12 borde á 4 pressepladser
- 1 stk. handicap platform

Tekniske specifikationer:

- Tribune længde: Op til 76 meter
- Tribune dybde: 7,5 meter
- Tribune højde: 3,8 meter inkl. gelænder
- 1 stk. container med 9 rækker vejer ca. 2,300 kg.

Nedtagning:
12 ETP Montører i 10 timer
 2  ETP chauffører i 10 timer


