
JAVISKOVÉ PRVKY
NEMECKEJ KVALITY



VENTUM-S je nemecká spoločnosť s vyše 20 ročnou históriou. 
Vyrába a dodáva hliníkové javiskové modulárne konštrukcie, scénické
prvky, tribúny pre divákov, pohyblivé javiskové točne a kulisové
motorické posuvy scénických prvkov a to všetko s preslávenou

nemeckou kvalitou prevedenia.



PRAKTIKABEL
“ LEGO V DIVADELNEJ STAVBE“

Vo všeobecnosti sú javiskové prvky vyrábané z dreva
VENTUM-S prináša modulárne hliníkové prvky - PRAKTIKABLE

Výhody: 
- veľmi nízka hmotnosť konštrukčný prvkov aj pri veľkej robustnosti
- vysoká flexibilita montáže či už na seba alebo vedľa seba vďaka rôznym dĺžkam, šírkam s možnosťou výroby na
mieru podľa požiadaviek

- efektívna skladnosť z pohľadu šetrenia miesta
- spájateľnosť v každom smere
- jednoduché zloženie vďaka kĺbovým rohom
- pevnosť ako aj stálosť materiálu a prvkov je počítaná na 20+ rokov vďaka kvalitnej a certifikovanej výrobe
- poskytuje tiež systémové riešenia pre pripojenie ďalších prvkov ako sú napríklad schodíky, schodiská, plošiny a iné



100% FLEXIBILITA
- konštrukčné prvky Ventum-S Praktikabel sú určené na stavbu javiskových konštrukcií
- majú odľahčený hliníkový dizajn
- konštrukčné prvky sú dostupné v rôznych dĺžkach, šírkach a výškach
- možné sú aj individuálne rozmery alebo špeciálne úpravy podľa požiadaviek klienta
- samozrejmosťou je kompatibilita so schodíkmi, konštrukčnými prvkami schodov, bezpečnostnými zábradliami,
rampami, mechanickými a elektrickými pohonnými systémami čo ešte viac rozširuje rozsah použitia



100% SPOĽAHLIVOSŤ
- konštrukčné prvky sú vyrábané certifikovanými zamestnancami vysokovýkonným zváraním v sídle spoločnosti
- všetky zvary podliehajú prísnej výstupnej kontrole
- na všetky použité materiály sú príslušné certifikáty
- kvalita a robustnosť konštrukčných prvkov Praktikabel je mimoriadne vysoká
- komponenty majú životnosť 20+ rokov aj napriek každodennej manipulácii pri montáži, demontáži a uskladnení



100% FUNKČNOSŤ
- s konštrukčnými prvkami Praktikabel postavíte pódiá, tribúny, pódiá, javiskové rampy, točne,
kulisové vozne a pódiové kulisy rýchlo a bezpečne

- prvky môžete stavať každým smerom
- jednoduché hľadanie hodnoty únosnosti v tabuľkách nosností
- možnosť zahrnúť do štruktúr rôzne doplnky, ako sú schody a schodíky na javisko, zásuvné nohy a panely
- kombinovanie prvkov bez potreby akéhokoľvek náradia



100% RÝCHLOSŤ
- rýchla montáž a demontáž prvkov bez potreby náradia
- nízka náročnosť na skladové priestory a prevoz
- ľahká manipulácia aj pri nedostatku pracovnej sily
- nízka hmotnosť konštrukčných prvkov
- efektívne riešenia bez akýchkoľvek statických rizík a neistôt

Objem postavenej konštrukcie 127m3

Objem zdemontovanej konštrukcie 12m3



TECHNICKÉ DETAILY:

Pracovná výška:
0,166 m-2,00 m s výškou schodov 166 mm (možné aj individuálne rozmery)
Pracovná šírka:
0,5 m až 1,0 m (možné sú individuálne rozmery)
Pracovná dĺžka:
0,5 m až 2,0 m pridávaním po 50 cm (možné aj individuálne rozmery)
Nosnosť:
udávaná podľa tabuľky zaťaženia
Spojenia:
Pozdĺžne, priečne, na seba
Hmotnosť (príklady):
Praktikabel 0,5 m x 0,5 m x 2 m = 14,1 kg (hliník)
Praktikabel 1 m x 1 m x 1 m = 16,7 kg (hliník)
Praktikabel 2 m x 1 m x 2 m = 24,4 kg (hliník)



ĎAKUJEME, ŽE STE SI POZRELI NAŠU PREZENTÁCIU.

Pre viac informácií o produktoch a cenách nás neváhajte kontaktovať.

www.citylight.sk

citylight@citylight.sk

http://www.citylight.sk/
mailto:citylight@citylight.sk

