
Bij de voorbereiding van de realisatie van een tribune zijn wij u graag 
van dienst. Op basis van de beschikbare ruimte en het gewenste aantal 
zitplaatsen, adviseren wij u over het type tribune. Wij leveren vaste 
tribunes, mobiele tribunes en telescopische tribunes. Indien gewenst 
kunnen wij u ook van dienst zijn in het aanleveren van tekeningen 
(stoelenplan) en kunnen wij de montage voor u verzorgen.

TRIBUNES

BEKIJK ONZE
TRIBUNES

https://whsports.nl/product-categorie/tribunestoelen-tribunes-business-seats/tribunes/
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Tribune van verzinkt staal

Onze verzinkt stalen tribunes kunnen als tijdelijke of als permanente tribune worden gebruikt en zijn zowel geschikt voor binnen als buiten. Onze tribunes zijn 

in diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar. Ze bestaan uit modules voor een eenvoudige installatie en montage en kunnen worden voorzien van diverse 

modellen tribunestoelen. Afgestemd op uw locatie en uw wensen omtrent de uitvoering van de tribune en het gewenste aantal zitplaatsen, adviseren wij u graag 

over de juiste type tribune. Wij kunnen u daarbij ook voorzien van technische tekeningen. 

Almere City FC
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Mobiele telescopische tribunes

Mobiele	telescopische	tribunes		zijn	speciaal	ontwikkeld	voor	sportgebouwen	met	meerdere	gebruikers	waar	flexibele	inzetbaarheid	gewenst	is.	De	tribunes	zijn	

gemakkelijk manueel  te bedienen. De mobiele telescopische tribunes zijn voorzien van een hefsysteem waardoor deze door twee personen op gemakkelijke wijze 

door de ruimte verplaatst kunnen worden. De tribunes kunnen zowel individueel als gekoppeld gebruikt worden. Onze mobiele telescopische voor 58 zitplaatsen 

bestaat uit 2 te koppelen elementen van 4 meter breed. Onze mobiele telescopische heeft 92 zitplaatsen en wordt opgebouwd uit 2 elementen van 5 meter breed. 

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om een tribune geheel naar wens te ontwikkelen.

Vaste telescopische tribunes

Het	aandrijfsysteem	van	onze	telescopische	tribunes	bestaat	uit	een	duwketting.	De	duwketting	is	een	beproefde	industriële	wijze	van	aandrijven	en	daarbij	een	

zeer sterke verbindingsmethode. De stabiliteit van de tribune met duwketting is door de opbouw niet te vergelijken met tribunes die gebruik maken van traditionele 

aandrijfsystemen.	Het	aandrijfsysteem	met	de	duwketting	is	op	een	zodanige	manier	ontwikkeld	dat	het	voor	zowel	trekken	als	duwen	van	objecten	zeer	effectief	

en	efficiënt	ingezet	kan	worden.	In	tegenstelling	tot	traditionele	aandrijfmethoden	die	de	ondergrond	als	weerstand	moeten	gebruiken,	duwt	een	tribune	met	

duwkettingsysteem zichzelf op het eigen chassis open met tandwiel en ketting. Het systeem werkt autonoom en ongeacht de ondergrond zal de tribune perfect 

open-	en	dichtschuiven.	Onze	telescopische	tribunes	worden	volledig	afgestemd	op	de	wensen	van	de	opdrachtgever	en	de	specifieke	eisen	van	de	accommodatie.



175 TRIBUNES

Mobiele tribunes

Mobiele tribune, lengte 300 cm en bestaande uit 3 zitrijen voor totaal ca. 18 

personen. Achterste rij is voorzien van valbeveiliging. Optioneel zijn kunststof 

zitstoelen, bankkussens (met mogelijk tot verwarming) en transportwielen 

aan de achterzijde. Met transportwielen kan de tribune eenvoudig worden 

gekanteld en worden weggereden. Het is mogelijk om meerdere tribunes aan 

elkaar te koppelen. Ook kunnen wij de tribune voorzien van een overkapping 

zodat de toeschouwers droog kunnen zitten.

Artikelnr. 06SAM260

Vrijstaande tribune

Verrijdbare tribune met een lengte van 3 meter. De achterste rij is voorzien 

van rugleuning en biedt daardoor valbeveiliging. Deze verrijdbare / mobiele 

tribune bestaat uit 3 zitrijen die plaats bieden aan ca. 18 personen. De tribune 

wordt standaard in delen geleverd maar kan tegen meerprijs ook gemonteerd 

geleverd worden. De zitplanken zijn uitgevoerd in hout (Bankirai) en de 

looppaden van multiplex

Artikelnr. 06SAM26H

Verrijdbare tribune

Metalen, verplaatsbare tribune met transportwielen. Ontworpen voor 

sportlocaties die een economische oplossing nodig hebben voor het plaatsen 

van zitplaatsen op verschillende sportterreinen en sportvelden, afhankelijk 

van het evenement. De verplaatsbare tribunes kunnen gemakkelijk worden 

opgeborgen door elke module achterover te kantelen.

Artikelnr. 06SAM26H

GreenMatter tribune

GreenMatter tribune met aluminium onderconstructie. Lengte van de tribune 

bedraagt 3 meter, bestaande uit 3 zitrijen voor ca. 18 personen. Achterste rij is 

voorzien van rugleuning / valbeveiliging. De planken voor de bankzittingen en 

looppaden van gerecycled kunstgras van te vervangen kunstgrasvelden (geen 

productieafval) zijn voorzien van 3 stalen strips (tegen doorbuigen).

Voor 18 personen Artikelnr. 06SAM26H

Voor 24 personen Artikelnr. 46SAM26GM

Betonnen tribunes

Onze betonnen tribunes bestaan uit prefabbetonelementen van zichtbeton.  

In ons leveringsprogramma hebben wij betonelementen voor de realisatie van 

zit- en staantribunes. De tribune kan geheel worden afgestemd op uw wensen 

en	locatie	specifieke	factoren	en	afmetingen.

Naast prefab zit- en staan elementen van beton leveren wij ook betonnen 

fundatieplaten, eindplaten, zijplaten, eventuele passtukken, blokelementen en 

trapopgangen.

Met onze prefab betonelementen kunnen staan- en zittribunes worden 

gecombineerd. De betonelementen zijn standaard leverbaar in een breedte van 

50 en 100 cm en zijn aan de onderzijde voorzien van een uitsparing voor een 

onderlinge verbinding. De fundering van de tribune dient vorstvrij en stabielte 

worden uitgevoerd.

Wij kunnen u eventueel voorzien van bouwtekeningen, informatie en 

besteksteksten en wij zijn u graag van dienst bij de planning en voorbereiding 

van uw project. 




