Täydellinen esiintymislava.

Käden käänteessä.
Toimiva esiintymislava on onnistuneen esityksen edellytys. Lavan akustiset ominaisuudet ja
tilaratkaisut tukevat esiintyjän tarpeita ja joustavat käyttötarkoituksen mukaan. Lavan tulee olla
myös tyylikäs ja turvallinen.

Tätä kaikkea on Stagemobil
-lava. Tarjoamme sen käyttöösi
helposti, nopeasti ja edullisesti.
Huolehdimme puolestasi lavan
kuljetuksesta, kokoamisesta ja
purkamisesta. Sinä voit keskittyä
itse esitykseen.

Mobiili lava on vankan saksalaisen suunnittelutaidon
ja muotoiluosaamisen yhdistelmä. Se on markkinoiden
innovatiivisin lavaratkaisu, jonka kokoaminen ja purkaminen kestää yhdeltä henkilöltä vain 20-40 minuuttia.
Siksi voimme toimittaa lavan tilaisuuteesi ennätysnopeasti. Esityksen päätyttyä tila on jälleen vapaasti
käytettävissäsi miltei välittömästi.
Mobiili lava on varma valinta myös sinulle, joka arvostat turvallisuutta. Lavan vankat lattia- ja katosrakenteet

kestävät erinomaisesti vaihtelevia sääolosuhteita ja
kovempaakin käyttöä. Verhoilussa ja katoksessa ei ole
käytetty tulenarkoja materiaaleja.
Mobiili lava vapauttaa sinut rajoitteista tapahtumapaikan valinnassa ja ohjelman suunnittelussa. Se joustaa
tarpeidesi mukaan, ja soveltuu niin bändin, kuoron kuin
vaikkapa teatteriryhmän tarpeisiin. Näyttämö, katsomo
tai esiintymislava nousee ympäristöön kuin ympäristöön
aina yhtä helposti ja nopeasti. Esitys voi alkaa.
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Lava:
Ensimmäinen vuorokausi
Lisäpäivät
Viikko

1.000 €
750 €
3.000 €

Kuljetukset:
Minimiveloitus, sisältäen 160 km
Lisäkilometrit

220 €
1,25 € / km

Työt:
Pystytys ja purku

330 €

Mainonta:
Lavaan on mahdollisuus teettää lavan etureunaan banderollit tai painattaa
taustakangas asiakkaan toivomusten mukaan. Annamme mielellämme tarjouksen
mainostekstiilien toteuttamisesta.
Tämän esitteen hinnat ovat alv 0% hintoja ja voimassa välimyyntivarauksin.

Pystytettynä:
Pinta-ala
Leveys / syvyys
Lattiatason korkeus
Katoksen korkeus maasta
Katoksen kantavuus
Lavan kantavuus

30m² tai 42m²
6,80m x 6,20m (4,30m)
1,00m
4,40m
200kg (suurennettavissa)
200kg / m²

Kuljetuksen aikana:
Kokonaismassa/omamassa
Pituus / leveys / korkeus

2.600kg / 2.300kg
6,80m / 2,50m / 3,60m

Käyttö:
Pystytys- / purkuaika
Tekniikka
Verhoilu
Tavaran kuljetus

40 minuuttia
Hydraulisesti avautuva, ei tarvitse lisälaitteita /
sähköä pystytykseen
Verhoilumateriaalit ovat vedenkestäviä ja
palosuojattuja
80cm leveitä portaita pitkin tai lisätilauksesta
ramppia avuksi käyttäen

