Läktare

När publiken står i kö

HAKI Läktare – när du
snabbt behöver mer plats!
Ute eller inne, ståplats eller sittplats. HAKI Läktare är ett
perfekt system om du snabbt behöver en tillfällig läktare. Den
flexibla ställningen är lätt att montera och enkel att flytta
mellan olika arrangemang.
Säg att du behöver en tillfällig läktare till fotbollsarenan, hästtävlingen, hockeyhallen,
festivalen eller konserten. Då är HAKI Läktare den ideala lösningen – oavsett om du har
en liten publik eller flera tusen personer. Läktaren är tack vare sitt smarta modulsystem lätt
att sektionera och anpassa efter olika evenemang. Ståplats och sittplats kan kombineras hur
som helst. Om du tillfälligt behöver mer ståplatser, är det bara att sänka ner sittplatserna
och skapa mer utrymme. Dessutom kan den nedersta nivån lätt handikappanpassas.

HAKI Universal byggs om till läktare
HAKI Läktare är uppbyggd av grundkomponenterna i HAKI Universal. Den universella modulställningen är mycket flexibel och kan tack vare sin inbyggda mångsidighet
användas till de flesta temporära konstruktioner. För att bygga en tillfällig läktare behöver
du bara komplettera med några få specialkomponenter. Ställningen är mycket enkel att
montera, betalar sig snabbt och har ett högt andrahandsvärde.

Lätt att montera
med få komponenter
HAKI Läktare är uppbyggd av grundkomponenterna bottenskruv,
spira, längdbalk, enrörsbalk, diagonalstag, stålplank, skyddsräck
och skyddsgrind. Har du redan HAKI Universal behöver du bara
komplettera med sex specialkomponenter. Då får du bekväma stolar
att sitta på och behagliga trappor att gå i.

Säkerhet

Mått

HAKI Läktare är uppbyggd av HAKI Universal
som är en väl beprövad ställning som uppfyller högt ställda säkerhetskrav. HAKI Universal är typkontrollerat hos SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.

Stommens modulmått ger avsatserna en höjd på
500 mm och ett djup på 770 eller 1050 mm.
Med hjälp av vår läktarkonsol får man en bekväm
steghöjd på 250 mm. I längdled byggs läktaren
normalt med ett modulmått på 3050 mm, men
även 2500 mm respektive 1655 mm kan användas.

Stag stolsektion 1050

Låsning stolsektion

Låser fast stolarna och gör
konstruktionen stabilare.

Låser fast stolarna på översta raden.

Stolsektion, läktare
Finns med 2 eller 3 fällbara
stolar/sektion.

Konsol, läktare

Sättsteg läktare 1655

Sidoräcke, läktare

Bär upp planen på ståplats
och i trappa.

Används som skydd i trappa.

Handledare och grind anpassad
för trappa.

Flytta läktaren mellan
olika arrangemang
Fotboll, simning, motorcross, konserter och festivaler. Möjligheterna
är obegränsade. Vår flexibla läktare går att använda överallt, året runt
– både inomhus och utomhus.
Ställningen kan även användas där nivåskillnaderna är stora, t ex
i skidbacken. Läktare går lätt att flytta mellan olika arrangemang, ex
från fotbollsarenan till hockeyhallen. Du får snabbt tillbaka investeringen och sparar mycket kostnader.
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