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En läktare som skall stå 
utomhus året runt i 
Skandinavien måste 
klara det hårda klimatet, 

Tribuna-läktaren är en helt ny lösning av problemet med lättutplacerade 
publikläktare. För stå- eller sittplatser. Kan användas både inom- eller 
utomhus. Med eller utan tak och vindskydd på baksidan. 

Tribuna-läktaren kan användas som en fast monterad, permanent läktare på en 
idrottsplats. Men den kan även enkelt monteras ned för att flyttas eller byggas ihop. 
Monteringen går snabbt och det behövs inga bultar.  Genom att läktarens sektioner är 
platta, är de lätta att förvara om man vill montera ned läktaren under vintersäsongen 
t.ex. eller vid transport.

Praktisk moduldesign.
Tribuna-läktaren tillverkas i moduler med fem sitsar i varje rad och två- eller tre rader 
per modul. Höjden kan ökas på i multipler av 3 rader (upp till 21 rader).

Säkerhet.
I alla läktarmoduler finns det ett skydd med en vinklad säkerhetspanel under varje 

rad. Barnsäkra skyddsräcken typ galler.

Enkel rengöring.
Planstegen samt trapporna är av plast 
(polypropén) typ durkgaller, med ram av 
stål. Vilket medför enkel rengöring samt 
god friktion mot halka. 

Dimensioner.
Stegdjup 72 cm , steghöjd 25 cm.
Lutning 34,48% (19º), sitshöjd: 45 cm (från plansteget), sitsmoduler: 2,25 m långa

Tre olika stolalternativ. En ytterligare rad med sitsar kan valfritt placeras framför den 
första raden. Läktaren kan även förses med fronträcken.
Hela läktaren han höjas upp till +2 m.

Sparta System AB utvecklar och importerar utrustning för kultur-, arena- och evenemangsindustrin. SPARTA NYTT är vårt informationsblad. Vi har 
fått din e-mail adress genom öppna källor på Internet. Om du vill du hänga med och läsa våra nyheter, gläder det oss. Annars v.v. meddela oss.

NY MODULLÄKTARE FÖR SITT- ELLER STÅPLATSER. 
MED HALKFRITT STEGGOLV OCH SAMMA 
ROSTSKYDD SOM FÖR LYKTSTOLPAR.
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