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THE LEADER IN MODULAR, PORTABLE STAGE SYSTEMS
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De platforms zijn bedekt met een laag Tuff-Coat. TuffCoat is een soort flexibele verf op waterbasis die vele
voordelen heeft: milieuvriendelijk, zeer duurzaam, beschermt tegen mechanische schade, vuurvast,... Tuffcoat biedt een goede balans tussen stevigheid, slagvastheid, flexibiliteit, anti kras en hardheid.

2

1. Platforms
De bouwelementen van je podium. Bedekt met een krasvrije Tuffcoat
toplaag en een draagcapaciteit tot 900kg/m2 . Compatibel met guard
rails.

Prod. Code

Type

Afmeting

Prijs per
stuk

itl-ispe1x1tuff

Tuffcoat

1x1m

€ 219,00

itl-ispe2x1tuff

Tuffcoat

2x1m

€ 391,50

2. Risers
Met de aluminium risers zet je je podia op de juiste hoogte. Deze elementen zijn zeer licht en kunnen compact opgevouwen worden.
Bovendien kunnen meerdere risers op elkaar geplaatst worden.

Prod. Code

Hoogte

Afmeting

Prijs per
stuk

itl-ise1x1x20

20 cm

1x1m

€ 129,00

itl-ise1x1x30

30 cm

1x1m

€ 126,00

itl-ise1x1x40

40 cm

1x1m

€ 135,00

itl-ise1x1x60

60 cm

1x1m

€ 150,00

itl-ise1x1x80

80 cm

1x1m

€ 168,00

itl-ise2x1x20

20 cm

2x1m

€ 183,00

itl-ise2x1x30

30 cm

2x1m

€ 186,00

itl-ise2x1x40

40 cm

2x1m

€ 210,00

itl-ise2x1x60

60 cm

2x1m

€ 246,00
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Kijk op intellistage.com voor meer info, filmpjes,...
Of stel er zelf je podium samen met de stage builder!
3. Podiumrokken
Rokken geven een professionele look aan ieder podium. Je bevestigt de
rokken met behulp van speciale clips en velcro. Uitgevoerd in stevige
zwarte vuurvaste stof.

Prod. Code

Hoogte

Lengte

Prijs per
stuk

itl-isesk2x20

20 cm

2m

€ 36,00

itl-isesk2x30

30 cm

2m

€ 39,00

itl-isesk2x40

40 cm

2m

€ 42,90

itl-isesk2x60

60 cm

2m

€ 51,00

itl-isesk2x80

80 cm

2m

€ 60,00

4. Flightcases
De beste manier voor het transport van uw Intellistage podia. In deze
flightcases op wielen is er plaats voor 6 platforms en ook voor de
bijhorende risers en accessoires

Prod. Code

Geschikt voor

Prijs

itl-isec6x1x1c

1m x 1m platforms (6 stuks)
+ risers + accessoires

€ 591,00

itl-isec6x2x1cmk2

2m x 1m platforms (6 stuks)
+ risers + accessoires

€ 1194,00

Dit is slechts een kleine greep uit het gigantische gamma

Intellistage Stage Accessories
ISSJ
4 stuks verbindingselementen voor verschillende hoogtes podiums en
trappen

Prijs: 21,00 €

itl-issj
ISREK

4 stuks riser extensie hardware, laat je toe om twee risers op elkaar te
plaatsen (niet meer dan 2 risers op elkaar plaatsen, max. hoogte: 160cm)

Prijs: 27,00 €

itl-isrek

j

iss

itl-

itl-isrek

ISRK
Pakket met reserveonderdelen bestaande uit: 4 riser feet, 4 corner
locking posts, 4 coupling posts, 4 platform to platform locking mechanisms, 4 hex keys en 16 riser pins

Prijs: 9,00 €

itl-isrk

itl-isrk

ISSKRTCLIPX8
8 stuks velcro clips voor het bevestigen van podiumrokken

Prijs: 19,50 €

itl-isskrtclipx8

ISPX2
2 stuks cable port plug covers verkrijgbaar met Tapijt, Tuff-Coat, Industrial of Duraflex toplaag.

itl-ispcx2		

(met tapijt toplaag, 2st.)

Prijs: 21,00 €

itl-ispdx2		

(met duraflex toplaag, 2st.)

Prijs: 21,00 €

itl-isptx2		

(met tuff-coat toplaag, 2st.)

Prijs: 21,00 €

itl-ispix2		

(met industrial toplaag, 2st.)

Prijs: 21,00 €

i

8

px

cli

krt
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itl-isptx

ISRPX4
Metalen kabelpoort covers (set van 4)

itl-isrpx4		

(4 stuks)

Prijs: 18,00 €

itl-isrpx4

IS10RF
10 zelfklevende rubber voetjes voor risers

itl-is10rf		

(10 stuks)

Prijs: 3,30 €
itl-is10rf

ISSTCUP
Met deze schijfjes kunt u oneffenheden in de ondergrond eenvoudig
compenseren. De snelste manier om uw podium waterpas te zetten.
(set van 25)

itl-isstcup

(25 stuks)

Prijs: 49,50 €

itl-isstcup
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De revolutionaire nieuwe All Terrain podia zijn modulair, in hoogte verstelbaar en zowel verkrijgbaar in
weather proof als in weather resistant afwerking. Wat deze podia echt bijzonder maakt is dat ze kunnen
worden opgesteld op oneffen terrein en hellingen.

•
•
•
•
•

Modulair design (1x1m platforms): configureer je
podium naar wens
In de hoogte verstelbaar: 60, 80, 100 en 120cm
Kan worden opgesteld op oneffen terrein en hellingen
Verkrijgbaar in 2 afwerkingen: weather proof of
weather resistant
Voor belastingen tot 1270 kg per m²

•
•
•
•
•

Lichte, duurzame en stabiele alu constructie
Eenvoudig op te stellen en af te breken
Compact
Trappen, ballustrades en podiumrokken verkrijgbaar
Kan worden geconfigureerd in verschillende hoogtes
om bijvoorbeeeld een oplopende tribune te maken

DE ONDERDELEN:

D

A

A. Platforms

B. Legs

C. Side Panels

D. Guard Rails

C

B
E
E. Trappen

Bekijk filmpjes en bouw zelf je podium op allterrain.intellistage.com
A. Platforms
Twee soorten platforms zijn beschikbaar, beide meten 1x1m en hebben
een draagcapaciteit van 1270kg/m2: Industrial en Aluminium. De alu
platforms zijn bestand tegen weer en wind en kunnen gedurende lange
periodes buiten gebruikt worden.
Prod. Code

Type

Afmeting

Prijs per
stuk

itl-ateprs

Industrial water resistant

1x1m

€ 204,00

itl-atepws

Aluminium water proof

1x1m

€ 351,00
itl-atepws

B. Legs

1. Base

De legs of poten kunnen op verschillende hoogtes
worden ingesteld: 60, 80, 100 en 120cm. Ze bestaan
uit 3 delen:

2. Extention tube

itl-atlb

1. Base: basis waarvan de hoogte nog kan worden
bijgeregeld tot je podium waterpas staat
2. Extensions: tussenstukken om je podium op de
gewenste hoogte te brengen, lang en kort
type beschikbaar
3. Top fixture: voor de bevestiging van side panels
en guard rails of podia van ≠ hoogtes

itl-atle

3. Top Fixture
itl-atltgr

Onderdelen Legs:

Prod. Code

Type

Prijs per
stuk

itl-atlaed

Complete instelbare podium leg voor podia
tussen 60 en 120cm.
Bestaande uit itl-atlb + itl-atle + itl-atltgr

€ 72,75
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itl-ateprs

Prod. Code

Type

Prijs per
stuk

itl-atlb

In de hoogte regelbare basis

€ 18,00

itl-atle

Tussenstuk voor hoogtes 60, 100 en 120cm

€ 10,50

itl-atsle

Tussenstuk voor hoogtes 65, 70 en 75cm

€ 6,75

itl-atltgr

Bovenstuk voor de bestiging van platforms
en guard rails

€ 46,50

itl-atlst

Bovenstuk voor de verbinding van podia van
verschillende hoogtes

€ 58,50

C. Side Panels
De side panels verbinden de poten met elkaar en vormen het frame
waarop de platforms rusten. Speciale side panels en top fixtures zijn nodig wanneer je een podium van verschillede hoogtes maakt.
Type

Prijs per
stuk

itl-atesps

Standaard side panel van 1m

€ 94,50

itl-atecs

Side panel voor de verbinding van podia van
verschillende hoogtes

€ 40,50

Prod. Code

itl-atecs

itl-atlst

itl-atesps

D. Guard Rails
Om veiligheidsredenen kunnen ballustrades worden aangebracht, in de
hoeken moet een speciaal verbindingsstuk gebruikt worden.
itl-ategrs

Prod. Code

Type

Prijs per
stuk

itl-ategrs

Guard Rail voor 1m x1m platform

€ 126,00

itl-atsgr

Hoekadapter voor guard rails

€ 33,00

itl-atsgr

E. Trappen
Om je podium toegankelijk te maken kunnen ook trappen en bijhorende
leuningen worden aangebracht.
Prod.
Code

Type

Afwerking

Prijs per
stuk

itl-atest3

Trap, 3 tredes v. podia 60-80cm

Industrial

€ 426,00

itl-atestw3

Trap, 3 tredes v. podia 60-80cm

Aluminium

€ 588,00

itl-atest5

Trap, 5 tredes v. podia 100-120cm

Industrial

€ 603,00

itl-atestw5

Trap, 5 tredes v. podia 100-120cm

Aluminium

€ 879,00

itl-atst3grd

Leuning voor trap met 3 tredes

-

€ 165,00

itl-atst5grd

Leuning voor trap met 5 tredes

-

€ 172,50

F. Skirts

G. Accessoires

De brandvrije podiumrokken geven je podium een professionele look,
speciale clips voor de bevestiging zijn inbegrepen.

Voor plaatsing op diverse ondergronden zijn verschillende accessoires
beschikbaar. En met de alignment and leveling tool plaats je je podia
perfect haaks en waterpas.

Prod. Code

Type

Hoogte

Prijs per
stuk

Prod. Code

Type

Prijs

itl-atsk2x60

Branvrije podiumrok, 2m

60cm

€ 60,00

itl-atlbrm10

€ 15,00

itl-atsk2x80

Branvrije podiumrok, 2m

80cm

€ 72,00

Set van 10 rubber non-slip matjes voor de
bescherming van delicate ondergronden

itl-atsk2x100

Branvrije podiumrok, 2m

100cm

€ 84,00

itl-atlbat4

Set van 4 spikes voor gebruik op zachte ondergronden zoals gras, aarde,...

€ 9,00

itl-atsk2x120

Branvrije podiumrok, 2m

120cm

€ 93,00

itl-atlbwd

Set van 2 Verstelbare wiggen voor gebruik op
een helling

€ 30,00

itl-atesat

Met deze tool staat je podium in een mum van
tijd haaks en waterpas

€ 33,00

itl-ate

sat

itl-atlbat4
itl-atlbrm10

itl-atlbwd
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