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Montaje flexible

Muntatge flexible

Adaptarse a terrenos irregulares es 
más fácil gracias a los pies telescó-
picos.

Adaptar-se a terrenys irregulars és més 
fàcil gràcies als peus telescòpics

Alumini i lleugeresa

Escenari 
Pista de ball

Instale más metros en menos tiempo 
gracias a la ligereza del aluminio y a su 
sistema de cierre

Convierta un escenario en 
una pista de baile con una 
inversión mínima

Aluminio y ligereza

Escenario
Pista de baile

Instal·li  més metres amb menys esforç 
gràcies a la lleugeresa de l’alumini i al 
seu sistema de tancaments

Converteixi un escenari en una 
pista de ball amb una inversió 

mínima

Fáciles de apilar

Fàcils d’apilar

Almacene su escenario fácil-
mente con los palets “Vertical” o 
“Standard“ 

Emmagatzemi el seu escenari fàcil-
ment amb els palets 
“Vertical“ o “Standard“

Personalizable

Personalitzable

Si el acabado normal no se adapta a 
sus necesidades escoja el que más le 
convenga.

Si l’acabat normal no s’adapta del tot a 
les seves necessitats esculli el que més li 
convingui

Proves de càrrega

El escenario ha sido ensayado satis-
factoriamente  por Applus con 1000 
kg/m2.

L’escenari ha estat assajat satisfactòria-
ment per APPLUS amb 1000 kg / m2

Assajos Estructurals
Certifiquem la correcció dels càlculs 
estructurals de l’escenari

Ensayos Estructurales
Certificamos la corrección de los 
cálculos esctructurales del escenario

Tamaños estándar

Tamanys estàndard

Tamaños estándar: 
2,0 x 1,0m, 1,0 x 1,0m y 
0,5 x 1,0m 

Mides estàndard: 
2,0 x 1,0m, 1,0 x 1,0m i
0,5 x 1,0m 

Alçada fixa o regulable
Peus estàndard: 
Telescòpics de 80 a 140 cm 
Consulti altres tamanys

Altura fija o regulable
Pies estandar: 
Telescópicos de 80 a 140cm
Consulte otros tamaños

Nunca se había podido hacer 
tanto con tan pocas piezas y 
en tan poco tiempo

Mai s’havia pogut fer tant 
amb tantes poques peces i 
amb tan poc temps

Rápido, fácil y 
flexible

Ràpid, fàcil i 
flexible
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Pruebas de carga




