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MONTAGEHANDLEIDING PODIUM

In deze brochure wordt de montage van het nieuwe AFIX podium stap voor
stap uitgelegd. De afmetingen van dit podium zijn volgens onderstaande
tekening. De benodigde AFIX materialen staan in het overzicht aan de linkerkant vermeld.
AS0001/060 Voetspindel 0.60m

12

AS0002/000 Voetstuk

12

AS0005/100 Staander 1.0m zonder pen

4

AS0005/200 Staander 2.0m zonder pen

8

AS0006/207 Ligger 2.07m

31

AS0015/550 Hor. diagonaal 2.07 x 2.07m

4

AS0012/207 Diagonaal 2.07 x 1.00m

7

AS0082/207 Podium langsdrager 2.07m

8

AS0082/217 Podium dwarsdrager 2.07m

9

AS0082/227 Podium hulpdrager 2.07m

18

AS0082/237 Podiumvloer PRO 2.07 x 1.03m 12

Zet de grondslag uit en zorg ervoor dat deze zowel in de
lengte- als dwarsrichting waterpas staat. Dit doet u door de
spindels in of uit te draaien.
Waterpassen vanaf het hoogste punt van het maaiveld

Monteer in 1 rij en 1 kolom
van dit stramien horizontale
diagonalen, dit om het geheel 100% haaks te houden

MONTAGEHANDLEIDING PODIUM

Plaats de staanders in de
voetstukken. De korste
staanders (zonder pen)
bepalen de hoogte van de
podiumvloer. De buitenste
staanders (zonder pen)
zijn 1.0m hoger en dienen
om de leuningen te monteren

MONTAGEHANDLEIDING PODIUM
Plaats de staanders in de
voetstukken. De korste
staanders (zonder pen)
bepalen de hoogte van de
podiumvloer. De buitenste
staanders (zonder pen) zijn
1.0m hoger en dienen om de
leuningen te monteren

Monteer in de bovenste rozet
van de korste staanders de
podium langsdragers. Let
op: deze dienen allemaal in
dezelfde richting gemonteerd
te worden. Podiumhoofdiggers zijn aan weerszijden van
de vierkante koker voorzien
van U-proﬁelen.
Op dezelfde rozet wordt
haaks op de podiumlangsdragers de podium dwarsdragers gemonteerd. Let
op: podium dwarsdragers
hebben geen U-proﬁel aan
weerszijden van de koker.

Voor voldoende stabiliteit van
het podium moeten aan de
buitenkant vertikale diagonalen worden gemonteerd.

MONTAGEHANDLEIDING PODIUM
Leg de tussendragers in de
U-proﬁelen van de langsdragers. In een langsdrager van
2.07m worden 3 tussendragers geplaatst. Een hooﬂigger van 1.03m heeft maar 1
tussendrager.

De podiumvloeren worden in dezelfde richting
als de sub- en tussendragers geplaatst.

Monteer rondom, daar waar nodig is, leuningen met
behulp van 2.07m liggers.
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