Kultūras centra pārvietojamās skatuves (8x6m) un tās daļu noma uz
vienu pasākumu (atkarībā no komplektācijas)
Mobilās skatuves sistēma ir vienkārša lietošanā un sastāv no sekojošām daļām:
1. Skatuves podestūras;
2. Podestūras apskaņošanas tehnikai;
3. Skatuves jumta konstrukcijas.

Skatuves podestūra
1. Skatuves podestūres laukums ir 8,54 m x 6,10 m, kas kopā sastāda 52,09 m².
2. Viena podestūres moduļa izmērs ir 2,44 m z 1,22 m un viens modulis 1,22 m x 1,22 m.
3. Skatuves augstums ir regulējams no 70 cm – 110 cm.
4. Pateicoties skrūvkājām podestus var novietot uz nelīdzenām virsmām (starpība
augstumā līdz 50 cm), zem podesta kājām nav jāliek nekādi palikņi.
5. Podestūrai ir paredzētas divas alumīnijas kāpnes, kuras ir iespējams pievienot jebkurā
vietā pie podestūras malas.
6. Skatuves trīs malām paredzētas alumīnija margas (6,10 + 8,54 + 6,10), atskaitot tās
vietas, kur tiks piestiprinātas kāpnes.
7. Podestūras kravnesība ir 750 kg uz m².
8. Podestūrai paredzēta melna auduma drapērija, lai aizsegtu tās malas no visām pusēm.
9. Visi podestūras elementi, kurus nav paredzēts transportēt atsevišķi, vai tie, kurus
transportējot var sabojāt vai deformēt, tiek nokomplektēti ar transporta kasti.


Podestūra ir veidota tā, lai to varētu ātri uzmontēt un tā aizņemtu mazu glabāšanas vietu
un transportēšanas tilpumu.



Podesta moduļi sastāv no alumīnija profilā iekļautām laminēta finiera plāksnēm, kas
dod konstrukcijai vairākus pozitīvus parametrus:
1) Izmantojams gan telpu, gan ārpustelpu vajadzībām
2) Alumīnija profils aizsargā klājumu no mehāniskiem bojājumiem.



SIA „PRO 1” piedāvātā skatuves sistēma ir ātri montējama ar nelielu darba spēka
resursiem. Tās uzmontēšanai nepieciešami 3 tehniķi un darbu tie var veikt 25 – 30
minūtēs, atkarībā no pamatnes nelīdzenuma.



Katra moduļa alumīnija profilā ir paredzēta speciāla grope skrūvju ievietošanai. Ar šo
skrūvju palīdzību iespējams skatuves sistēmas sāniem ērti, nebojājot moduli,
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piestiprināt skatuves drapēriju, margas, trepes, vai jebko citu, jebkurā skatuves
sistēmas malas punktā.


Podests ir pilnīgi piemērots dažādu pamatnes šķēršļu pārvarēšanai, bez jebkādiem
palīglīdzekļiem (klucīši, paliktņi utt.).



Podests ir vienkārši pārkonfigurējams citiem izmēriem, neizmainot tā komplektāciju.



Ja Jūs vēlētos kādam konkrētam pasākumam palielināt savas skatuves sistēmas izmērus
vai konfigurāciju, Jums ir iespēja noīrēt papildus sistēmas sastāvdaļas no mūsu
kompānijas. Mūsu īres kompānijas īpašumā ir vairāk kā 200 tādu moduļu, kādi
piedāvāti jūsu sistēmai.



Jūsu skatuves sistēmu var vienkārši palielināt, tai nav nepieciešami adapteri vai pārejas
moduļi, tā sastāv no standarta elementiem, kurus var integrēt sistēmā jebkurā
daudzumā.



Bojājuma gadījumā jebkura detaļa ir remontējama atsevišķi, tas nozīmē, ka nav
nepieciešams pilnībā mainīt detaļu, bet tikai tās daļu. Šis moments ievērojami samazina
ekspluatācijas izmaksas.



Skatuves grīdu ir iespējams izmantot gan kopā, gan atsevišķi ar pārējām sastāvdaļām.
Tātad jumta sistēma un skaņas podesti var būt uzstādīt citā vietā, skatuves grīda citā.



Glabāšanas un transportēšanas tilpums ir 12,5 m³.



Sistēmas montāžai nav nepieciešami jebkādi speciāli instrumenti vai ierīces.

Podestūra apskaņošanas tehnikai
1. Podestūras modulis ir 2,44 m x 2,44 m un tie ir divi gabali.
2. Viena podestūra moduļa izmērs ir 2,44 m x 1,22 m un ir piemēroti brīvdabas
apstākļiem.
3. Podestūras augstums ir tāds pats kā skatuves augstums. Podestūras augstuma
regulācijas mehānisms ir tāds pats kā skatuves grīdas podestam.
4. Podestūras kravnesība ir 750 kg un m².
5. Podestūrai paredzētā melnas krāsas drapērija visu četru malu nosegšanai.


Podests apskaņošanas tehnikai ir veidots no tāda paša izmēra standarta moduļiem, kā
skatuves grīdas podests.



Podesta apskaņošanas tehnikai visas detaļas ir brīvi integrējamas vai maināmas ar
skatuves grīdas podestu.
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Podestus apskaņošanas tehnikai iespējams pievienot skatuves podestam bez jebkādu
speciālu adapteru vai pāreju palīdzību.

 Abu apskaņošanas tehnikas podestu montāžas darbus trīs tehniķi var teikt 10 minūtes.


Glabāšanas un transportēšanas tilpums ir 1,8 m³.



Ņemot vērā to, ka podestu apskaņošanas tehnikas sistēma ir pilnīgi analoga skatuves
grīdas sistēmai, visi augstāk minētie paskaidrojumi attiecas arī uz apskaņošanas
tehnikas podestiem.

Skatuves jumta konstrukcija
1. Jumta konstrukcijas iekšējais nosedzošais laukums ir 8m x 6m, bet ārējais nosedzošais
laukums ir 8,882 m x 6,882 m (sk. zīm.) Pacelta jumta zemākā punkta augstums ir
5,911m vai zemāk pēc pasūtītāja vēlēšanās.
2. Jumta sistēma izgatavota no alumīnija konstrukcijām (garākais konstrukcijas posms
3m).
3. Jumta pacelšanas mehānisms ir ar rokas mehānisko vinču 4 x 750 kg.
4. Jumta seguma tents ir no izturīga pelēkas krāsas materiāla ar nostiepšanas mehānismu.
Konstrukcija kopumā ir izturīga pret vēju un lietu, kā arī sauli.
5. Jumta klājumam paredzēta transporta kaste.


Jumta sistēma veidota tā, lai to varētu ātri uzmontēt un tā aizņemtu mazu
transportēšanas tilpumu.



Jumta konstrukcijas montāžai nepieciešami 4 tehniķi, kuri konstrukciju var uzmontēt 2
stundās 30 minūtēs.



Transportēšanas tilpums konstrukcijai ir 14 m³



Jumta konstrukcija nokomplektēta ar drošības trošu atsaišu komplektu, kas nodrošina
konstrukcijas drošību un izturību pret vēju iedarbību.



Jumta konstrukcijas kopējā kravnesība dekorāciju un gaismas iekārtu kāršanai ir 1150
kg.



Jumta klājums ir pelēkā krāsā.



Sānu kanopijām ir 40 % gaisa caurlaidība, tās ātri žūst un neburzās. Gadījumā, ja ir
stiprs vējš (lielāks par 8 ballēm), kanopiju konstrukcija ļauj pietiekami ātrā laikā atvērt
vai demontēt.



Nepieciešamības gadījumā jumta konstrukciju var gan samazināt, gan arī palielināt.
Palielināšanas gadījumā var noīrēt papildus konstrukciju.
3



Jums piedāvātās jumta konstrukcijas būtiska priekšrocība ir tā, ka to iespējams
uzmontēt praktiski jebkurā vietā, neatkarīgi no virsmas līdzenuma.



Jumta sistēmas montāžai nav nepieciešami speciāli instrumenti izņemot kapara āmurus,
kas pievienoti komplektācijai.



Jumta sistēmas alumīnija konstrukciju var ērti izmantot gaismas iekārtu un dekorāciju
piekarei telpās.

Izcenojums
Nosaukums

Cena
bez PVN

Mērvienība

Kultūras centra pārvietojamās
skatuves
(8*6m) un tās daļu noma uz
vienu pasākumu (atkarībā no
komplektācijas)

Piezīmes
Cenā neietilpst
transportēšanas un
montāžas izdevumi

Skatuves pilna komplektācija

476,66

EUR/pasākums

Jumta konstrukcija

249,00

EUR/pasākums

Podestūras moduļu komplekts
(20 gab.)

229,08

EUR/pasākums

Atsevišķs podestūras modulis
(1.22*2.44m)

12,66

EUR/pasākums

Informācijai:
Anita Stūrāne
Direktores vietniece tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos
+371 27844067
anita.sturane@ventspils.lv
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