
Tribunes



Montage
De 1-trede elementen zijn door het relatief lage 
gewicht en de eenvoudige verbinding met de 
onderbouw gemakkelijk te monteren. De montage 
geschiedt met een vacuümzuiger. Het voordeel 
hiervan is dat er geen hijsvoorzieningen nodig zijn in 
de uiteindelijke loopvlakken. Eventuele bloktredes 
worden gemonteerd met hijsbanden.

Compleet
Indien gewenst kan Haitsma Beton de  tribune 
als totaalpakket aanbieden. Vanaf de fundering 
verzorgen wij de tribune,  gemonteerd inclusief 
stalen constructie.

Contact
Met deze brochure willen wij u zo goed mogelijk 
informeren/adviseren over de toepassingsmoge-
lijkheden van het 1-trede element.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben 
dan kunt u contact opnemen met Haitsma Beton: 
0512 - 33 56 78,  e-mail: info@haitsma.nl.

Om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar 
de kleinere tribunes is het 1-trede element 
ontwikkeld. Het standaard element is werkend 
5 meter lang en weegt slechts 1100 kilo. Door het 
geringe formaat en gewicht kan het element ook 
op moeilijk bereikbare plaatsen worden geleverd. 
Het concept bestaat uit prefab 1-trede elementen 
die op een stalen onderbouw worden geplaatst.
Indien gewenst kunnen de oplegdetails verstrekt 
worden in Autocad.

Talud element
Met of zonder stalen constructie, Haitsma Beton 
heeft altijd een passende oplossing voor u.
Het talud element kan op een gestabiliseerde 
ondergrond worden gemonteerd zodat er geen 
onderliggende stalen constructie benodigd is. 

Van de Amsterdam Arena tot 1-trede elementen voor amateurclubs. Haitsma Beton voelt zich thuis 
in de sport. Stadions en tribunes zijn dan ook een bekende specialisatie van Haitsma Beton.
Zowel het 3- als het 1-tredeconcept staan aan de basis van een succestraject naar het marktleiderschap.  

1-trede, economisch en doeltreffend





Eenvoudige verbinding
Het prefab betonnen 1-trede element bevat een 
sparing. Op de onderliggende stalen constructie zit 
een nok gelast die het wegglijden van het tribune 
element onmogelijk maakt.

Eenvoudige montage
De montage geschiedt met een vacuümzuiger. 
Het voordeel hiervan is dat er geen hijsvoorzieningen 
nodig zijn in de uiteindelijke loopvlakken.  

Kostenbesparende stalen constructie 
De 1-trede elementen zijn zodanig ontworpen dat 
de mogelijkheden voor de staalconstructie opti-
maal worden benut. Wij kunnen de complete tribune 
inclusief stalen constructie verzorgen.

Alternatieve onderliggende constructie 
Wanneer staal niet de voorkeur heeft, kan er gekozen 
worden voor  bijvoorbeeld metselwerk.
Neem hiervoor contact met ons op, of zie voor 
meer informatie op www.haitsma.nl.

Praktische informatie



Willem II Tilburg 
SC Heerenveen 
FC Emmen
Ajax Amsterdam
RKC Waalwijk 
Top Oss 
RBC Roosendaal 
SC Cambuur Leeuwarden 
Helmondsport
NAC Breda 
Vitesse Arnhem 
Honkbalstadion Neptunus Rotterdam 

Ga voor actuele projectinformatie naar www.haitsma.nl

TT-Assen
Excelsior Rotterdam 
Fortuna Sittard 
Sparta Rotterdam 
Roda JC Kerkrade 
SC Dordrecht
Telstar Stormvogels Velzen 
Borussia Dortmund
De Vliert Den Bosch
Rugby tribune Amsterdam 
Handbal tribune Amstelveen 
SV Hatert Nijmegen 

Minkema college Woerden 
Hockey tribune Rotterdam 
Trainingscentrum FC Utrecht 
KSV Roeselare 
Dolfinarium Harderwijk 
VVV Venlo
Euroborg Groningen
ADO Den Haag 
FC Zwolle 
AFC Amsterdam 
De Pol te Bentelo 
SV Huizen

Referentielijst

Haitsma Beton – de pionier in prefab



Licht in gewicht

Eenvoudige montage

Geen natte verbindingen

Duurzaam

Postbus 7

9288 ZG Kootstertille

Pinksterblomstrjitte 2

9288 AG Kootstertille

T 0512 - 33 56 78

F 0512 - 33 56 66

info@haitsma.nl

www.haitsma.nl

 
Minimaal onderhoud 
 
Strak en egaal uiterlijk 
 
 Voldoet aan het Bouwbesluit

Totaalpakket

Sterke voordelen


