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HAKI Tribune – når du 
raskt trenger mere plass!
Ute eller inne, ståplass eller sitteplass. HAKI Tribune er 
et perfekt system om du raskt trenger en midlertidig
tribune. Det fleksible stillaset er lett å montere og 
enkelt å flytte mellom ulike arrangementer.

Hvis du har behov for en midlertidig tribune til fotballbanen, ridekonkurransen, 
ishockeyhallen, festivalen eller konserten. Da er HAKI Tribune den ideelle løs-
ningen – uansett om du har noen få publikummere eller flere tusen personer. 
Tribunen er takket være sitt smarte modulsystem lett å seksjonere og tilpasse 
de ulike behov. Ståplasser og sitteplasser kan kombineres etter ønske. Om du 
midlertidig trenger flere ståplasser, er det bare å senke ned klappstolene for å gi 
mere ståplass. Dessuten kan det nederste nivået lett handicap-tilpasses.

HAKI Universal bygges om til tribune
HAKI Tribune er oppbygd av grunnkomponentene i HAKI Universal. Det universelle 
modulstillaset er meget fleksibelt og kan takket være sin innbygde fleksibilitet 
benyttes til de fleste midlertidige konstruksjoner. For å bygge en midlertidig 
tribune trenger du bare å komplettere med noen få spesialkomponenter. Stillaset 
er meget enkelt å montere, betaler seg raskt, og har en høy annenhåndsverdi.





,

HAKI Tribune er bygget opp av grunnkomponentene bunnskrue, 
spire, lengdebjelke, enrørsbjelke, diagonalstag, Aluminiumsplank, 
rekkverksrammer og rekkverksgrind. Hvis du allerede har HAKI 
Universal trenger du bare å komplettere med seks spesialkompo-
nenter. Da får du bekvemme klappstoler å sitte på og behagelige 
trapper å gå i. 

Lett å montere med 
få komponenter

Sikkerhet 

HAKI Tribune er oppbygd av HAKI Universal som 
er et vel utprøvd stillassystem som oppfyller alle 
stilte sikkerhetskrav. HAKI Universal er typegod-
kjent av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
og Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Mål 

Stammens modulmål gir avsatsene en høyde på 
500 mm og en dybde på 770 eller 1050 mm. Med 
hjelp av vår tribunekonsoll får man en bekvem 
trinnhøyde på 250 mm. I lengderetningen bygges 
tribunen normalt med et modulmål på 3050 mm, 
men også 2500 mm eller 1655 mm kan benyttes.



Sparkebord tribune 1655  
Benyttes som sikring i trapp.

Rekkverksgrind, tribune 
Håndlist og grind tilpasset trapp.

Tribunekonsoll 
Bærer Alu-planken på 
ståplass og i trapp.

Stag stolseksjon 1050   
Låser fast stolene og gjør 
konstruksjonen mere stabil.

Låsing, stolseksjon 
Låser fast stolene på den øverste raden.

Stolseksjon, tribune 
Finnes med 2 eller 3 
klappstoler/seksjon.



Flytt tribunen mellom 
ulike arrangement
Fotball, svømming, motorcross, konserter og festivaler. Mulighetene er 
ubegrensede. Vår fleksible tribune kan benyttes over alt, året rundt – 
både innendørs og utendørs.

Tribunen  kan også benyttes der nivåforskjellene er store, f eks i skibakken. 
Tribuner kan lett flyttes mellom ulike arrangement, f eks fra fotballbannen
til ishockeyhallen. Du får raskt tilbake investeringen og sparer store 
kostnader.
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