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The Stage Managers telescopische tribune  
 
The Stage Managers telescopische tribunes staan voor kwaliteit, door gebruik te maken van solide 
podiumelementen met een uitschuifbaar mechanisme bent u in staat om door middel van één persoon 
zonder hulp van motoren een tribune in een zeer snelle tijd in- of uit te schuiven. Het systeem wordt 
standaard vervaardigd in units van 200 cm breed 120 cm diep. Tevens kunnen de Onderwijstheater 
uitschuifbare tribunes geleverd worden met een maximale diepte van 8 platforms. Uitgeschoven is dat 
een diepte van 750 cm, elk platform is namelijk uitgeschoven 90 cm diep. Het bovenste platform met 
railing zal altijd 120 cm diep zijn. U kunt eenvoudig uw eigen stoelen gebruiken en er is voldoende 
loopruimte per platform. Het systeem is ontwikkeld voor zeer intensief gebruik. De decks kunnen op 
aanvraag worden voorzien van inwendige led verlichting welke via een dimmer kan worden 
ingeregeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een aantal (units) naast elkaar te rijden kunnen ze onderling oneindig aan elkaar gekoppeld 
worden. Elke unit zal afzonderlijk worden uitgereden met een speciale tool. Vervolgens wordt elk deck 
per niveau eenvoudig gekoppeld door een speciale haak, welke uit de zijkant van het deck kan worden 
gedraaid. Deze haak zorgt voor een solide verbinding van de units per uitgeschoven verdiepingsvloer. 
De units hebben in ingeschoven storage een diepte van 120 cm, de hoogte is afhankelijk van het 
aantal verdiepingslagen. De grootste te leveren unit van 8 lagen hoog heeft een ingeschoven hoogte 
van 270 cm hoog incl. een railing van 110 cm hoog. De verdiepingsvloer heeft altijd een onderlinge 
afstand van 20 cm per laag.  
 
Bekijk de mogelijkheden op www.thestagemanagers.nl/catalogus/telescopische tribunes. 

 

 

 


