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Multicorners
– Alle Rapid podierne kan leveres med multihjørner,  
 således der kan anvendes ben i størrelserne Ø48 –  
 Ø50 – 40x40 – 50x50 og 60x60 mm.
– Super Rapid kan ikke monteres med multihjørner.

Ekstra tværbjælke
– Ved større punktbelastning, eller ændring af plade 
 tykkelse eller anden plade type, kan podierne  
 leveres med ekstra tværgående understøtninger.
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SunSwim Rapid
podier

Indendørs standard podie
– Leveres som standard med let brun/sort  
 bejdset overflade.
– Standard podierne kan også leveres med parket,  
 linolium, tæppe filt mm.
– Standard podiet kan anvendes til tribune-
 opbygning.
– Profilhøjde 8 cm.
– Standard podiet 1x2 meter vejer 38 kg.

Størrelser
200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm,
100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål

Vægt 16 - 30 kg

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller Op til 300 cm

Materiale Aluminium, special letvægtsplade

Stabelhøjde 8 cm ved opbevaring

Løse ben
40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 
60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med 
multicorner

SunSwim Rapid letvægtspodie

Letvægts udendørs standard podie
– Leveres med sort skridsikker letvægtsplade.
– Podierne kan leveres med standard eller  
 multihjørner.
– Letvægtapodiet kan anvendes til tribune opbygning.
– Standard podiet 1x2 meter vejer 30 kg.

Størrelser
200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm,
100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål

Vægt 28 - 35 kg

Belastning 250 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller 20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske

Materiale Aluminium, finerplade

Stabelhøjde 8 cm ved opbevaring

Løse ben 40x40 mm aluminium

SunSwim Rapid Junior

Junior podiet
– Til skoler, kooropbygning, modeshows m.m.,  
 hvor belastningsevnen ikke behøves at være  
 mere end 250 kg/m2.
– Leveres som standard indendørs med let brun/ 
 sort bejdset overflade.
– Podiet kan leveres med udendørs skridsikker  
 plade.
– Sprofilhøjde 8 cm.
– Standard podiet 1x2 meter vejen ca 28 kg.

Størrelser
200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm,
100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål

Vægt 28 - 38 kg

Låsesystem
Alu-låseklamme - PVC låseklamme -  
H-profillås - H-Profillås med lås - LåseClips

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller Op til 300 cm

Materiale Aluminium, indendørsplade

Stabelhøjde 8 cm ved opbevaring

Løse ben
40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 
60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med 
multicorner

SunSwim Rapid Standard podie – indendørs

Størrelser
200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm,
100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål

Vægt 28 - 48 kg

Låsesystem
Alu-Låseklamme - PVC Låseklamme - 
H-Profillås - H-Profillås med lås - LåseClips

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller Op til 300 cm

Materiale Aluminium, skridsikker udendørsplade

Stabelhøjde 8 cm ved opbevaring

Løse ben
40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 
60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med 
multicorner

SunSwim Rapid Standard podie – udendørs

Størrelser
100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål 
200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm

Vægt 50 - 60 kg

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller Op til 300 cm

Materiale Aluminium, finerplade

Stabelhøjde 11 cm ved opbevaring

Løse ben 60x60 mm aluminium

SunSwim Super Rapid

Super Rapid
– Leveres med let brun/sort bejdset indendørs  
 plade eller udendørs skridsikker plade.
– Ben størrelse 60x60 cm, kan bygges i 180 cm  
 højde uden afstivning.
– Profilhøjde 11 cm.
– Podiet kan kombineres med Rapid podierne.
– Standard podiet 1x2 meter vejer ca. 60 kg.

Danmarks mest solgte scenepodie gennem mere end 35 år. 
SunSwim scenepodier er et ”scenesystem” med utallige 
muligheder, og kan opfylde de fleste opstillings muligheder, 
og med et stort tilbehørs program. Podierne kan produceres 
og tilpasses den enkelte forestilling, og til opstillinger med 
specielle mål. SunSwim scenepodier kan leveres med faste/
stikben – saxpodier – Faste installationer og som manuelle 
eller elektriske hæve sænke gulve/scener. Mulighed for 
flere forskellige plade/gulv, såsom f.eks. letvægtsplader. 

Sidste nye tiltag er vores SunSwim Top-Lock System. 
Alle SunSwim podietyper er kompatibel med hinanden.

SunSwim scenepodierne kan certificeres efter bek. 880.  
Til opstillinger som bla. scener og tribuner.

detaljer

Udendørs standard podie
– Leveres som standard med en vandfast sort  
 skridsikker plade.
– Udendørs podiet kan anvendes til tribune- 
 opbygning.
– Profilhøjde 8 cm.
– Standard podiet 1x2 meter vejer 48 kg.



Standard indendørs
sortbejdset

Standard udendørs Letvægtspodie
T-top – sort

Standard indendørs 
overflade

SunSwim Rapid Top-Lock system. 

Podierne låses oppe fra med en unbraconøgle. 
Samme statiske beregninger 750 kg m2. 

Top-Lock systemet kan leveres i alle SunSwim 
Rapid podiene, indendørs-, udendørs- samt 
letvægtspodier.
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Top-lock
SunSwim Rapid
     system

SunSwim Rapid Top-Lock system. 
Låsesystemet gør at der ikke er brug for andre låse-
beslag, og låses oppefra kun ved brug af en unbraco-
nøgle. Ved kombination med andre SunSwim Rapid 
podier skal der og kan bruges de øvrige låsebeslag. 

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Top-Lock leveres som standard med standard hjørne 
for 40x40 mm ben, men med mulighed for tilvalg af 
Multihjørne. 

Top-Lock – enkelt nemt og hurtigt.

Størrelser
200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm,
100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål

Vægt 28 - 48 kg

Låsesystem Toplock

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller Op til 300 cm

Materiale Aluminium, finerplade

Stabelhøjde 8 cm ved opbevaring

Løse ben
40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm 
eller Ø48 – sidste 3 med multicorner

SunSwim Rapid Standard podie



tilbehør
SunSwim Rapid podier
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Standard indendørs
sortbejdset

Standard udendørs Letvægtspodie
T-top – sort

Ekstra tværbjælke Fritstående trappe

Aluben standard Teleskopben

Ben for 
multihjørner

4-bens beslag2-bens beslag

Sortbejdset med scene-
inddækning

Podie med
tæppefilt

Runde scener

48 m2 scene
med gelænder

Catwalk

Overflader
Indendørs: Standard brun- eller sortbejdset.
Udendørs:  Standard – skridsikker sort plade. 
Udendørs letvægt:  Skridsikker sort special plade.
Øvrige overflader:  Tæppefilt, parket, linoleum, plexi glas, riste, øvrige bejdse farver,  
 malet, plankegulve, lakeret overflade m.m. 

Pladerne kan også leveres med kabelbrønde.

Kødben til gelænder

Standard trappe

Trappegelænder

Standard indendørs 
overflade

Forstærket gelænder Forstærket gelænderStandard 1 m – eller 
2 meter gelænder

Tilbehør



ALU Quickkobling ALU låseklamme

Plast låseklamme

Standard hjørnebeslag Lastfordeler

Stolerammer og stole
til podietribuner

Glaspodier
med LED

tilbehør
SunSwim Rapid podier

Benlås

Transporthjul

Transportvogn – 
stående podier

Dirigentpodie

Podierist

Faste sceneind-
dækninger

Syet scenedækning Låse-clips

Podierampe Diagonal med 
click-on beslag

Stoleliste

T-bolt og knot

Podie transport
hjulsæt

Tribunebeslag

Transportvogn –
 liggende podier

H-profillåsTromme/rullepodieBenlås
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Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Tribunebeslag

Podierist med
røgeffekt

Trappemontage Multihjørne beslag
med ben

Kabelbrønd

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.



SunSwim Rapid saxpodie 
      Alu-Top, Vario & Integral

SunSwim Rapid Alu-Top 
Alu-Top podiet bruges ved indbygning i fast gulvinstallation.
Alu-Top indbygges i et nedsænket gulvareal
(sænkede gulvareal på min. 170 & max. 200 mm).
Alu-Top højdejusteres vha. 4 pneumatiske gasfjedre og
justeres med trækstang/nøgle fra oversiden.

SunSwim Rapid Vario
Variopodiet med saxben i stål eller aluminium som
giver mulighed for variable højdeindstillinger,
f.eks. 20, 40, 60, 80, 100 cm.
Dimensioneret til en belastning på 750 kg pr. meter.

SunSwim Rapid Integral
Intergral podiet justeres manuelt via håndtag under podiet. 
Et avanceret podie med samme højdemuligheder som 
Vario og med en belastningsevene på 750 kg pr. meter. 
Saxpodierne kan skråtstilles til f.eks. rampe eller skråscene.

Størrelser 200 x 100 cm eller efter ønske

Vægt 50 - 60 kg

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller 20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske

Materiale Aluminium, finerplade

Stabelhøjde 16 cm ved opbevaring

Saxben Stål eller aluminium

SunSwim Rapid Vario

Størrelser 200 x 100 cm eller efter opgave

Vægt Ca. 60 kg

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller 20, 40, 60, 80, 100 cm – fra pit gulv

Saxben Stål eller aluminium

Byggehøjde Max. 20 cm – min. 17 cm i pit

Højdejustering ved gaspatron Manuelt

SunSwim Rapid Alu-Top

Størrelser 200 x 100 cm eller efter ønske

Vægt 50 - 60 kg

Belastning 750 kg/m2 (7,5kN) i alle højder

Intervaller 20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske

Materiale Aluminium, finerplade

Stabelhøjde 16 cm ved opbevaring

Saxben Stål eller aluminium

SunSwim Rapid Integral

BJERRING Alutop, Vario & Intergral Saxpodie

BJERRING ALUTOP BJERRING INTERGRAL

Aluminium, finerplade

BJERRING VARIO

Aluminium, finerplade
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Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.
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Mobile publikumstribuner
– mobile publikumstribuner til 

sportsog idrætshaller, 
multisale m.m.

Catwalk Koropbygning

Sceneopbygning Podietribune Stole opstilling på podietribune
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Overbygningen er udført i aluminiums-
profiler for indbygget tæppetræk, og med 
muligheder for montering af lys mm. i 
profilernes sider med T-bolte. 

I profilerne monteres bagtæppe sving-
bare sideben, kulisser mm.

Systeme består af 4 hjørnestolper med 
wire spil. Max. bredde 12 meter

Eksempel på SunSwim Rapid sceneoverbygning

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

scenepodier

Installation
Kræver kun min. 20 cm byggehøjde og kan 
installeres i niveau med eksisterende gulv 
eller ovenpå eksisterende gulv.

Optimal layout
– Multifunktionel layout
– Sparer mandskab
– Størrelser 1x2 m 
– Stål konstruktion 
– Ekstrem stabilt
– Bæreevne 500 kg/m2

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

SunSwim motoriserede 
      TT-NPE

SunSwim Rapid scene 
      overbygning



SunSwim II
drejescene

Drejescener er enheder, der bruges i teatre, på messer, 
udstillinger, tv shows og events m.m. 

De gør det muligt at præsentere et show eller et objekt 
på en udstilling, på en meget og mere attraktiv måde, 
ofte fra et perspektiv, der ikke er tilgængeligt under an-
dre forhold. 

Under en forestilling giver drejescenerne mulighed for 
hurtig ændring af scenografi eller at opnå over-
raskende, originale sceneeffekter.

Drejescenerne leveres i forskellige diameter, og som 
mobile enheder og faste installationer. Drejescenen er 
opbygget med SunSwim II special scenepodier. 
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Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.

Tekniske specifikationer:
Rotationshastighed: 0,1 - 0,5 m/s *
Roterende scenediameter: 2 - 12 m*
Elektrisk drivkraft: 2,2 - 10 kW *
Nyttelast: 150 kg / m2 *
Statisk belastningskapacitet: 500 kg/m2* 
*Fås også i andre modeller.
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Reservedele føres til alle typer – også 

til de allerførste podier, som blev solgt 

for over 35 år siden.

Husk vi også er leveringsdygtige i 

professionelt materiale og udstyr til 

teatre, skoler, institutioner, kulturhuse, 

lufthavne, idrætshaller, messecentre, 

butikscentre og meget mere.

Kontakt os på tlf. +45 42 70 52 06 for 

tilbud og yderligere information – 

eller besøg vores hjemmeside 

www.bjerring-sales.dk


