Teleskopläktare
Det är snyggt, smidigt och ger dig oändligt av möjligheter.
Våra teleskopläktare är lika populära som smarta. Framför allt
ger de dig chansen att utnyttja ännu mer golvyta.
Letar du efter en smidig lösning för din arena eller sal? Då ska du ta en titt på
våra teleskopläktare. I utfällt läge sitter dina besökare tryggt och bekvämt.
Skjuter du in den säkras mer yta till annat.
På Alfing Seating har vi hand om hela tillverkningsprocessen, vilket gör att vi
kan anpassa teleskopläktaren efter just ditt projekt. Du kan välja mellan att
ha antingen automatiskt eller manuellt fällbar rygg på din läktare.
Båda alternativen finns för olika typer av inbyggnad och det är du som
väljer färger, tyg, räcken och tillval. Samtliga läktare uppfyller kraven enligt
standarden för teleskopläktare EN 13200-5 och maskindirektiv 2006/42/EG.
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Teleskopläktare

Automatiskt
fällbar rygg

Manuellt
fällbar rygg

Med den populära teleskopläktaren med
automatiskt fällbar rygg krävs det väldigt
liten ansträngning från ditt håll. Med några
knapptryck fälls läktaren in mot väggen utan
handpåläggning – och vips, så finns yta som du
kan använda.

Väljer du en teleskopläktare med manuellt fällbar rygg tas stolarna enkelt ned med en pedalmekanism. Antingen två eller tre stolar i taget.
Läktaren passar alldeles utmärkt för sport-,
konsert- och föreläsningssalar.

Specifikationer:
Systemet tillverkas av stål i vår fabrik i Älmhult.
Det garanterar en hög hållfasthet och god stabilitet.
Konstruktionen består av svetsade moduler
som fogas samman med en genomgående bult.
Drivningen, som består av två drivhjul som är
placerade under varje sektion, har ett elsystem 
som uppfyller gällande krav.

Till varje enhet hör två handkontroller, som kopplas in i vardera ände av systemet. Vid manövrering
aktiveras en ljud- och ljussignal för att uppmärk
samma omgivningen att teleskopläktaren är i rörelse.
På Alfing Seating är varje projekt unikt, därav
anpassas konstruktion och installation varje gång.

Tre olika utföranden
Till din teleskopläktare kan du välja mellan tre olika lösningar
på stolar. Allt efter dina önskemål!

Stadion Comfort

Kalle

Bänk

Den mest populära stolen till våra
teleskopläktare är Stadion Comfort.
Du hittar den på flera sport- och
evenemangsanläggningar över hela
landet.

Hörsalsstolen Kalle är ett bekvämt
alternativ som gör att dina besökare sitter
både skönt och tryggt. I det här exemplet
har kunden valt en läktare med manuellt
fällbar rygg.

Med snygga bänkar monterade blir det
lätt att underhålla din teleskopläktare.
De ger gott om utrymme, såväl för benen
som för passage och du kan enkelt fälla
ryggdelen.
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Teleskopläktare

Mått och skisser
Teleskopläktare med automatiska fällbara läktar
stolar, Stadion Comfort, monteras i framkant av
gradängen och det tar ingen tid att fälla stolen.

Med teleskopläktaren delvis utfälld räknas platserna
på den nedre raden bort. Det innebär att fem rader
med manuellt fällbara stolar kräver sex rader med
automatiskt fällbara stolar för att få samma antal.

automatiskt
fällbara stolar

2 400 2 400

800

800

Teleskopläktaren delvis inskjuten. Här
bör gradängen vara 850 millimeter.

2 400 2 400

800

800

Manuellt
fällbara stolar
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Mått och skisser för bänkar
Skisserna visar en standardlösning för teleskopläktare med
bänkar. Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därefter, till exempel med anslutande balkong bakom läktaren.

Raddjup
800 mm
850 mm
900 mm

Stängd
1 250 mm
1 300 mm
1 350 mm

(med ryggstöd)

225 mm ryggstöd

375

450
225 mm ryggstöd
450

Höjd till topplan

300 mm bänk

300 mm bänk

900

800, 850, 900

>260

800, 850, 900

>285

Höjd till topplan

>260

Höjd till topplan

375

375

> 2 100 mm

> 2 100 mm

900
Stängd

>285

Öppet mått

Öppet mått
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300

Fällbart trappsteg

300

Fällbart trappsteg

Teleskopläktare

Mått och skisser med hörsalsstol
Raddjup
800 mm
850 mm
900 mm

500

Teleskopläktare med manuellt fällbart stol

Stängd
1 150 mm
1 200 mm
1 250 mm

Öppet mått, raddjup

850

Höjd topplan

190

Nivåer

500

Höjd till topplan

800

850

900

3

805

2750

2900

3050

4

1065

3550

3750

3950

5

1325
Raddjup
800 mm
1585
850 mm
900 mm

4350

4600

4850

5150

5450

5750

5950

6300

6650

6
7
190

850

1845

8

2105

6750

7150

7550

9

2365

7550

8000

8450

2625

8350

8850

9350

11

2885

9150

9700

102520

12

3145

9950

10550

11150

Stängd

10
Höjd topplan

Stängd
1 150 mm
1 200 mm
1 250 mm

Raddjup
800 mm
850 mm
900 mm

500
> 2 100 mm

Stängd

Stängd
1 150 mm
1 200 mm
1 250 mm

190

190

850

800, 850, 900

Höjd topplan
>285

> 2 100 mm

Höjd topplan

>260

190

Öppet mått

300

800, 850, 900

Fällbart trappsteg

Stängd

Höjd topplan

>260

Räcken

Självstaplande sidoräcke

>285

Demonterbart räcke

> 2 100 mm
190
Gång 1 100

Stolens C/C 460 mm utan armstöd
Stolens C/C 490 mm med armstöd
2 420 mm utan armstöd
2 570 mm med armstöd

60
300

>285

50

Höjd topplan

>260

60

Du kan
välja mellan två olika sidoräcken. Manuellt
Fällbart trappsteg
demonterbara räcken monteras i uttag. Monterade
på gradänggolvet bygger 50 millimeter in mot
läktaren.
Den andra typen av räcke är självstaplande på
kortsidorna800,
som
fälls in med teleskopläkaren.
850, 900
Den varianten behöver ingen manuell hantering.
På grund av att räckena är vinklade utåt bygger
räckena 300 millimeter. Du måste beräkna att det
krävs ytterligare 65 millimeter tillgodo.
Om läktaren löper nära väggarna på kortsidorna
behövs cirka 65 millimeters avstånd mellan läktaren och väggen. Där bör det täckas med sparkplåt.

300

Öppet mått

Enhetens längd = 3 570 mm utan armstöd
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Öppet mått

300

Fällbart trappsteg

Teleskopläktare

Mått och skiss
Teleskopläktare med manuellt fällbart stol

Mobil
Mobil
Mobil
Mobil

Vägg/golvfixerad
Vägg/golvfixerad
Vägg/golvfixerad
Vägg/golvfixerad

Inbyggd
Inbyggd
Inbyggd
Inbyggd

Avkortad
Avkortad
Avkortad
Avkortad
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Teleskopläktare

Hur vill du ha din läktare?
Vill du ha särskilda tillval, mått eller tyger? Vi tillverkar
hela läktarsystemet i vår fabrik i Älmhult. Det ger dig
chansen att vara med och forma din nya läktare.
Beroende på vilken typ av läktare du väljer finns det olika
möjligheter. Kontakta våra säljare för mer information.

För bästa fu
nktion
rekommend
erar vi
golv i halkfr
i linoleum!

Valmöjligheter
På Alfing äger vi hela produktionsprocessen, vilket
gör att vi kan skräddarsy våra stolar efter dina behov.
• Bredd- och djupanpassning efter lokal.
• Alla synliga metalldelar går att få lackerade i valfria
RAL- eller NCS-kulörer.

Tillval

Numrering

Stegbelysning
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Skrivskiva

Teleskopläktare

Grindar

Sidogardiner

Ännu fler tillval som du kan välja:

› Demonterbara räcken.
› Hydraulisk truck.
› Press- och VIP-platser.
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Räcke

› Fällbar trappbygel.
› Skyddskuddar.
› Självstaplande sidoräcken.

Teleskopläktare

Här hittar du våra telskopläktare
Brinova Arena

Se referenscaset »

I Karlskrona kan du besöka moderna Brinova Arena.
Här har Alfing Seating installerat fyra teleskopläktare
med automatiskt fällbar rygg. Med läktarna i infällt
läge finns det yta till två fullstora handbollsplaner,
medan de i utfällt läge ramar in sport- och konsertevenemangen till fullo. Här finns det plats för 2 750
åskådare.
– De har gett oss f antasiska möjligheter. Det är
gudomligt. Mil bättre än vad jag trodde. Det dagliga
arbetet fungerar väldigt bra och nu har vi verkligen
möjlighet att utnyttja hall och golvyta som det ska
göras, säger Jesper Persson, arenaansvarig.

Braåsgården

Se referenscaset »

Braåsgården ville bredda sina användningsområden i den stora salen. Den bästa lösningen blev att
installera en teleskopläktare med manuellt fällbar
rygg från Alfing Seating. Salen används bland annat
till biosalong, dans och teater.
– Jag råder alla som har en liknande sal och vill
utöka sin verksamhet att skaffa en teleskopläktare,
säger Mats Carlsson, som var med under upphandlingen i egenskap av stiftelseordförande.
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KONTAKT
Katarina Andersson,
Säljare, Stockholm & norra Sverige
073-257 42 60 / katarina.andersson@alfing.se

Kent Johansson
Säljare, södra Sverige
070-201 56 42 / kent.johansson@alfing.se
Alfing i Älmhult AB
BOX 151, 343 22 ÄLMHULT

