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UNISTAGE 25

UNISTAGE 25
UNIstage 25, lille, nem og hurtig mobilscene, klar på kun 45 min.
Når der er behov for begrænset plads på scenen og tid er en faktor, anbefaler vi UNIstage 25. Denne scene
er perfekt til talere, sportsevents, koncerter, mindre livebands, mv. og giver altid en flot ramme, den
kompakte størrelse gør det også muligt, at komme til stort set over alt.
Mobilscenens lave vægt gør, at den kan kører næsten alle steder, uden at skade belægning eller underlag.
Du skal bare anvise den præcise placering til vores tekniker, som derefter opsætter scenen, på kun 45 min.
Se mere om specs. og muligheder på de næste sider.
Ring for uforpligtende tilbud, specifikationer m.m. +45 72 344 621

UNISTAGE 25
Specifikationer : (UNIstage 25)
Størrelse:
Mål:
Gulvhøjde:
Frihøjde:
Load in:
Transportmål:
Tagets bæreevne:
PA-vinge:

25 m2
L: 5,90 m - D: 4,40 m
0,85 - 1,15 m
3,20 m (Gulv -> Loft)
Side
7,60 m x 2,40 m x 3,70 m (excl. træk bil)
600 kg
150 kg (pr. Stk)

Hjælpere:
Opsætningstid:
Nedtagningstid:
Strøm:
Behov:

ingen
45 min. (estimeret)
30 min. (estimeret)
ingen
Fast underlag, eller køreplader.

Denne scene er godkendt / cerificeret af Teknologisk Institut til opstilling uden
byggetilladelse.

7,2 m

12,3 m

UNISTAGE 25
Banner til UNIstage 25
Det er på Unistage 25 muligt at montere topbanner, bagtæppe, sceneskørte og sidebanner –
forhør om mulige størrelser, velcrokant, øjer m.m.
VIGTIGT : Der skal altid gøres opmærksom på om du ønsker at benytter nogle af overstående
bannertyper, da dette har indflydelse på opsætningen.

UNIextras (tilvalg til scene)
- FOH Telt
- Crowd barrier
- Rulle- og Scenepodier
- PA-Towers
- Kabel defenders
- Ramper
- Taljer
…. og meget mere.
Vi hjælper også gerne med : storskærme, kamera produktion, lyd, lys og meget mere.
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