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PODESTY SCENICZNE
HANDY
£atwo ustawiany system scen i trybun do
profesjonalnego
u¿ytku

(01)

Podesty sceniczne HANDY s¹ produktami przeznaczonymi do profesjonalnych imprez, maj¹ wysok¹ jakoœæ i s¹ sprawdzone przez TUV. Konstrukcja
z profili wielokomorowych z aluminium i kilkadziesi¹t tysiêcy razy sprawdzone wzmocnienia naro¿ne oraz uchwyty nóg zapewnia unikaln¹ stabilnoœæ i d³ug¹ ¿ywotnoœæ. Ale pozwólmy mówiæ faktom:
Jak sprawdzane s¹ podesty? DIN 4112 +
4113, jak równie¿ ÖNORM B4600, zalecaj¹
nastêpuj¹c¹ konstrukcjê do badania: podesty s¹
za³adowane wymaganym obci¹¿eniem u¿ytkowym plus 25% przeci¹¿enia. Wynosi ono w przypadku podestu HANDY 2x1m 1875kg. Jednoczeœnie z przyk³adana jest si³a wynosz¹ca 10%
obci¹¿enia u¿ytkowego tzn. 150kg. Nogi, ramy, a
przede wszystkim uchwyty nóg musz¹ wytrzymaæ
wszystkie wystêpuj¹ce si³y.
Jak ocenia siê protoko³y z badañ?
SPRAWDZONE OBCI¥¯ENIE U¯YTKOWE: Dla
powierzchni sceny wymagane jest 500kg/m2 a
dla trybun 750 kg/m2 obci¹¿enia u¿ytkowego. Podesty sceniczne HANDY atestowane s¹ obci¹¿eniem 750 kg/m2 (=1500kg/podest) i w zale¿noœci od wyboru mog¹ byæ zastosowane dla
obydwu aplikacji.
ATESTOWANA WYSKOŒÆ SCENY: Z tego
wzglêdu, ¿e wy¿sze d³ugoœci nóg oznaczaj¹
wiêksze dzia³anie dŸwigni, a tym samym si³y na
uchwyty nóg i ramy, wysokim konstrukcjom podestów trudniej jest zdaæ ten egzamin. Ale mo¿na te¿
powiedzieæ, ¿e podesty maj¹ce wy¿sze wysokoœci
ustawienia s¹ wy¿szej jakoœci ni¿ inne.
ATESTOWANY UK£AD: Czy dokonano
sprawdzenia w ustawieniu jednostkowym, to znaczy czy sprawdzany by³ sam podest czy te¿ w
po³¹czeniu? Czy zosta³y zastosowane przek¹tne
czy inne dodatkowe usztywnienia? Naturalnie

najtrudniej jest wype³niæ normy w pojedynczym
ustawieniu bez stosowania dodatkowych elementów takich jak klamry lub przek¹tne.
Wynik: Podest sceniczny HANDY – ProLine przedstawia absolutnie najlepszy wyrób typu „High
End” w swojej klasie dziêki atestowanej przez
TUV wysokoœci ustawienia wynosz¹cej 160cm w
wersji jednostkowej bez jakiejkolwiek przek¹tnej
lub innego elementu dodatkowego. Stosowane ju¿
od wielu lat i kilkadziesi¹t tysiêcy razy sprawdzone podesty sceniczne HANDY w wersji normalnej
spe³niaj¹ wszystkie normy bez dodatkowych elementów przy obci¹¿eniu u¿ytkowym wynosz¹cym
750 kg/m2 i wysokoœci równej 100cm w jednostkowym ustawieniu. Tym samym podesty sceniczne HANDY z ³atwoœci¹ spe³niaj¹ wszystkie wymagania stawiane zwykle salom do imprez.
Czy mo¿na te¿ zabudowaæ wy¿ej ni¿ 100 cm
wzglêdnie 160cm? Naturalnie, ale wtedy potrzebne s¹ przek¹tne i po³¹czenia dodatkowe. Technicy TUCHLER wykonuj¹ schematy dla indywidualnej konstrukcji scen wzglêdnie trybun, w których
naniesione s¹ konieczne przek¹tne i po³¹czenia
dodatkowe. Dla bardzo wysokich powierzchni scenicznych od 2 m w sferze profesjonalnej, takich
jak wypo¿yczalnie, areny, du¿e hale ogólnego
przeznaczenia itd. TUCHLER oferuje systemy Major-Staging typu NORDIC.
(01) Zabezpieczenia przed wywróceniem maj¹
100cm wysokoœci, do wyboru 100 cm lub 200 cm
d³ugoœci i stosowane s¹ na scenach, na których
nie przebywa publicznoœæ. Zabezpieczenia przed
wywróceniem umieszczane s¹ przy pomocy
dwóch klamer ramowych na module podestu ramy
i wskazuj¹ na koniec powierzchni sceny. Przyjmuj¹
one tyle si³y, ¿e osoba poruszaj¹ca siê do ty³u
zwraca uwagê na koniec sceny.

(03,05) Porêcze bezpieczeñstwa: zalecane s¹ na
trybunach, na których odbywa siê ruch publicznoœci. Wystêpuj¹ one w wersjach: 110cm wysokoœci
oraz 100cm i 200cm szerokoœci. Na górnym dŸwigarze przyjmuj¹ si³ê 100kg/mb i w ten sposób z definicji stanowi¹ zabezpieczenie na wypadek paniki. Konstrukcja podstawowa widoczna
jest na rysunku (03) i jest dopasowywana w zale¿noœci od miejscowych przepisów np. wed³ug rysunku (05). Wszystkie porêcze bezpieczeñstwa s¹
mocowane na module na ramie podestu przy pomocy czterech klamer ramowych. Porêcz dodatkowo opiera siê na nogach. Si³y doprowadzone w
ten sposób do nóg s¹ pewnie rozdzielane przez
przek¹tne.
Schody sceny: Dostêpne s¹ 2 typy schodów sceny:
schody sceny Classic (01) i schody sceny Advanced (02), (04). Schody sceny Advanced oferuj¹
zalety takie jak np. ma³e zapotrzebowanie na
miejsce magazynowania (11) dziêki jednolitym
modu³om stopni i zmiennej wysokoœci st¹pania
(15/16, 67/20cm). S¹ one bezpiecznie ³¹czone z
ram¹ podestu za pomoc¹ klamer ramowych (08).
Schody sceny Classic s¹ schodami samodzielnie
stoj¹cymi i mog¹ byæ ³¹czone w kombinacji z
ka¿dym systemem sceny. W systemie HANDY
schody sceny s¹ chronione przed zsuniêciem
przez ³¹czniki schodów (07) albo przez porêcz
bezpieczeñstwa (06), które s¹ przykrêcane przy
pomocy klamer ramowych do ramy podestu.
(01, 02, 04) Porêcze schodów: Mo¿na zamówiæ
ró¿ne porêcze pasuj¹ce do schodów sceny Classic
i Advanced. Dla schodów sceny Advanced jest odpowiednia porêcz o wybranym nachyleniu..
(12) Schody chóru i orkiestry: Schody chóru z
podestów scenicznych HANDY; g³êbokoœæ schodów i k¹t wed³ug ¿yczenia; rysunek pokazuje
schody chóru o g³êbokoœci stopnia 100cm i k¹cie
wynosz¹cym 2 x 30 stopni.
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(01) Podest sceniczny ze schodami sceny standard, porêcz bezpieczeñstwa i zabezpieczenie przed
wywróceniem
(02) Podest sceny ze schodami sceny
Advanced i przys³ona podestu, do
wyboru powierzchnia sitodrukowa,
bukowa lub z forniru szlachetnego
(03) Porêcz bezpieczeñstwa konstrukcja podstawowa
(04) Maskownica do wyboru Samt, Satin CS, Molton, podest sceny ze
schodami sceny
(05) Porêcz bezpieczeñstwa, wersja do
wyboru
(06) Schody Classic: po³¹czenie z podestem poprzez porêcz bezpieczeñstwa
(07) Schody Classic: po³¹czenie z podestem poprzez ³¹cznik schodowy
(08) Schody Advanced: po³¹czenie z
podestem
(09) Najni¿szy modu³ stopnia Advanced z dopasowaniem skoku
(10) Modu³ stopnia Advanced z otworami na uchwyty porêczy
(11) Schody sceny Advanced minimalne
zapotrzebowanie na powierzchniê
magazynowania
(12) Schody chóru z podestów scenicznych HANDY
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NOGI I
PO£¥CZENIA
(01) Naro¿nik wzmocniony jest przez znajduj¹cy siê wewn¹trz profil specjalny z aluminium. Uchwyty nóg po³¹czone s¹ z ram¹ 6krotnie ze wszystkich stron, przy pomocy nitów ze stali szlachetnej, bardzo wytrzyma³ych, nie wymagaj¹cych konserwacji i nie
roz³¹czaj¹cych siê w wyniku wibracji. Gwint
dociskowy do mocowania nóg prowadzony
jest w aluminiowym uchwycie nóg poprzez
nakrêtkê stalow¹ ruchom¹ we wszystkie
strony, dziêki czemu skutecznie unika siê
uszkodzeñ gwintu w wyniku uderzeñ lub
nieprawid³owej obs³ugi. Masywna œruba regulacyjna w M10 z uchwytem gwiazdowym
przy pomocy klina dociskowego utrzymuje
nogi w sposób pewny w sta³ej pozycji.
(02) Wersja ProLine: Uchwyt nóg skrêcony jest
dodatkowo w porównaniu do opisanej
wy¿ej wersji przy pomocy 2 œrub M10
poprzez wsuwane p³yty. W ten sposób
dziêki nogom ze stali 50x50mm uzyskuje
siê wysokoœæ sceny wynosz¹c¹ 160cm,
atestowan¹ poprzez TUV, w pojedynczym
ustawieniu bez przek¹tnych i dalszych usztywnieñ.
(03) Hak z tworzywa sztucznego do standardowych po³¹czeñ podestów.
(04) Klamra ramowa do si³owego i kszta³tnego po³¹czenia podestów przy wysokich
obci¹¿eniach punktowych lub dynamicznych.
(05) Nogi nasadzane z rury formowanej
55x55mm z aluminium, z kszta³tnymi i ergonomicznie zaokr¹glonymi krawêdziami.
Stopka nastawcza z tworzywa sztucznego, wykonana w nowoczesnej technologii
chemicznej, zmniejszaj¹ca zu¿ycie
pod³ogi, wyposa¿ona jest w zintegrowany
uchwyt dla stopki nastawczej, pozwalaj¹cy na p³ynne dopasowanie wysokoœci do
30mm. Dostêpna te¿ w wersji z rurk¹
okr¹g³¹ o Į 50mm.
(06) Stopka nastawcza z p³ynnie regulowan¹
wysokoœci¹.
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(07) Nogi teleskopowe teleskop z ocynkowanego profilu stalowego C, ocynkowane
p³yty dociskowe ze stali 40x40x10 mm i
œruby regulacyjne M12 do kontrowania zapewniaj¹ atestowane œciœniêcie teleskop
z profilem sta³ym. Drugi modu³ dociskowy
zapewnia zwiêkszon¹ statykê dla wysokoœci od 150 cm. Ka¿dy modu³ dociskowy
sam mo¿e odbieraæ wymagane przez TUV
obci¹¿enia. Oznacza to, ¿e nawet
wówczas, gdy modu³ nie zostanie

WÓZKI TRANSPORTOWE
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dokrêcony, uzyskana jest blokada ca³kowicie wytrzymuj¹ca obci¹¿enie.
(08) Klamra ³¹cz¹ca nogi podwójna lub
poczwórna tworzy z dwóch lub czterech
nóg stabilne po³¹czenie dla konstrukcji o
wysokoœciach wy¿szych ni¿ te, które s¹
atestowane przez TUV dla pojedynczego
ustawienia.
(09+10) Adapter rusztowania wysuwany do
stosowania podestów na konstrukcjach
rusztowañ (np. typy Layher)

(01) Wózki transportowe
porêczowe i z wyposa¿eniem dodatkowym:
wózki transportowe dla 24
sztuk porêczy wszystkich typów: skrzynia do przechowywania wyposa¿enia dodatkowego jak klamry ramowe
itd., do wyboru wymiar specjalny dla wê¿szych przejœæ.
(02) Wózki porêczowe: wózki
transportowe dla 24 sztuk
porêczy wszelkiego typu
(03) Wózki magazynowe i transportowe dla 15 podestów
(04) Wózki magazynowe i
wózki transportowe do 8-miu
podestów dla szerokoœci
drzwi do 90cm; do wyboru
szerokoœæ specjalna dla
wê¿szych przejœæ.
Wszystkie wózki magazynowe i
transportowe mog¹ byæ wyposa¿one w zale¿noœci od wyboru
w kó³ka z gumy twardej lub
kó³ka z wulkolanu do transportu
ciê¿kiego zmniejszaj¹ce zu¿ycie
pod³ogi.

POWIERZCHNIE
Wszystkie powierzchnie dostêpne s¹ zarówno w wersji HANDY Standard jak
równie¿ HANDY Professional.
(01) Bukowa p³yta z drewna, lakierowana
poliuretanem, wycierana na mokro, rama i
nogi aluminium naturalne, do wyboru anodowane.
(02) Bukowy masywny parkiet z drewna, gruboœæ 5 mm, szerokoœæ klepki 50 mm, lakierowana powierzchnia parkietu, rama i nogi
aluminium naturalne, do wyboru anodowane.
(03) OpenAir ¿ywiczna p³yta sitodrukowa fenolowa, wysokiej jakoœci, odporna na warunki pogodowe p³yta sitodrukowa ze
wzmocnionym elementem bievajacym obci¹¿enie punktowe, rama i nogi aluminium
naturalne, do wyboru anodowane.
(04) ShadowLine p³yta bukowa z drewna,
czarna, lakierowana, wycierana na mokro,
rama i nogi czarne, proszkowane.
(05) Wersje specjalne do wyboru: lakiery i
pow³oki specjalne oraz wersje specjalne z
p³ytami akrylowymi, dywanami, p³ytami
lekkimi w technologii Compound, itd.
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WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

(04)
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(01) Pojedyncze zabezpieczenie na wypadek paniki do zamocowania nad
klamrami ramy na ramie podestu
(02) Rowek na taœmê rzepow¹ , do zamocowania maskownicy
(03) £¹czniki dla zabezpieczenia antypanicznego (proste) do wyboru k¹towe
wewn¹trz i k¹towe na zewn¹trz
(04) £¹czniki dla porêczy zabezpieczaj¹cych na trybunach
(05) Uchwyty diagonalne
(06) £¹czniki k¹towe dla porêczy zabezpieczaj¹cych
(07) Zestaw wsuwany do mocowania zale¿ny od wyboru gumy twardej lub rolek
z wulkolanu zmniejszaj¹cych zu¿ycie pod³ogi, umo¿liwiaj¹cych wykonywanie
z podestów tocz¹cych siê platform
(08) £¹czniki poziomu dla porêczy zabezpieczaj¹cych na trybunach
(09) Zabezpieczenie przed zsuniêciem siê fotela z zabezpieczeniem antypanicznym zabezpieczaj¹ce przed zsuniêciem siê rzêdu foteli
(10) P³askie zabezpieczenie antpaniczne do wyboru dla 2 lub 4 nóg fotela.

KULISY SCENY
Kulisy sceny mo¿na modu³owo rozbudowywaæ i stanowi¹
one idealne wejœcie dla wielu scen szkolnych, grup aktorskich, zespo³ów itd. w profesjonalnym wyposa¿eniu
sceny.
Jako baza s³u¿¹ podesty sceniczne HANDY. Pierwszym
stopniem rozbudowy mo¿e byæ portal sceny, który mocowany jest w sposób pewny do powierzchni podestu
przy pomocy obejm systemowych. Dziêki temu w zale¿noœci od potrzeb i bud¿etu dodawane mog¹ byæ

dalsze stojaki, elementy noœne dla sufitów, sztankiety i
œwiat³o oraz zas³ony, folie projekcyjne i dekoracja.
Wszystkie czêœci ³¹czone s¹ przy pomocy obejm, klipsów lub sto¿ków, a wiêc poza m³otkiem nie s¹ potrzebne ¿adne narzêdzia budowlane.
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(01) Ruchome kulisy sceny pe³ne wyposa¿enie
(02) Bazowa rama portalu z trawersów aluminiowych
(03) Struktura podstawowa z mo¿liwoœci¹ domontowania dowolnej liczby trawersów
(04) Rama portalu z otwart¹ Kurtyn¹
(05) £¹czniki portalu mocuj¹ pewnie ramê portalu do powierzchni podestu

Schemat zarysu podstawowego sceny
w Niemieckim Parlamencie Berlin

Formaty specjalne s¹
mo¿liwe do wyboru we
wszystkich wersjach

Podesty sceniczne HANDY s¹
certyfikowane przez TÜV
wed³ug DIN 4112, DIN 4113 i
ÖNORM B4600
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