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Special 

TRIBUNEVLOER 

Om een tribunevloer te realiseren heeft PBS een systeem 
ontwikkeld welke uitermate geschikt is voor toepassing in 
theater-bioscoopzalen auditoria, collegezalen en andere 
presentatieruimtes.

Tribunevloer
Draagkracht en stabiliteit 
Deze onderconstructie is uitermate geschikt voor omgevingen waar draagkracht 
en stabiliteit van groot belang zijn. Omdat alle vijzels aan de kokerprofielen worden 
gekoppeld en vastgeschroefd ontstaat er een zeer stabiel en draagkrachtig maar 
vooral veilig geheel. Tevens bieden de vloerpanelen ruim voldoende sterkte voor de 
montage van meubilair.

Tribunevloer
Brandwerendheid
Naast een multiplex afwerking kan ook worden gekozen voor calciumsulfaat 
panelen. Deze panelen worden onderling met elkaar verlijmd en bieden een 
brandwerendheid, wat de veiligheid van de bezoeker verhoogt. 

Tribunevloer
Zeer korte bouwtijd
Grote delen van de tribunevloer van PBS worden in de fabriek gefabriceerd. 
Dit betekent dat de montagetijd op de bouwplaats wordt geminimaliseerd. In 
vergelijking met traditionele tribunesystemen behaalt dit systeem een zeer korte 
bouwtijd.

KANTOREN

DATACENTERS

CLEANROOMS

TECHNISCHE RUIMTES

NATTE RUIMTES

TRIBUNE VLOEREN

PBS aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor enigerlei directe of 

indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit de informatie 
op dit productblad.
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Tribunevloer
Maximale ontwerpvrijheid 
De tribunevloer van PBS is dusdanig ontwikkeld dat deze verschillende vormen 
ondersteund. Zo kunnen ovale, ronde en rechte treden worden gerealiseerd. 
Tevens kan de tribunevloer ook worden gemonteerd op schuin oplopende ruwe 
ondervloeren. Hierdoor is het niet nodig om de ondervloer te egaliseren of te 
vlinderen. Daarnaast is de afwerklaag een uitstekende basis voor stoffering welke 
een naadloos en strak eindresultaat geeft.

Tribunevloer
Goed bereikbaar ruimtelijk plenum 
Door de slimme en compacte bouw van het metalen skelet, blijf t een maximale 
vrije ruimte over. De vijzels worden geplaatst in een grid van 60 cm bij maximaal 
120 cm. Hierdoor ontstaat een groot plenum welke makkelijk bereikbaar is. Ook 
kan dit plenum gebruikt worden voor de distributie van lucht. 

- Ter versteviging worden daar waar nodig schoren toegepast die mechanisch aan de vijzel en de 
constructieve vloer worden bevestigd. (Toe te passen boven 1.500 mm)

2-Laags multiplex paneel. (2x 18mm)

Calciumsulfaat paneel FU 6/36 MGR.

Tribunevloer
Panelen
De panelen van een 
tribunevloer is van multiplex 
of calsiumsulfaat.
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Vijzeltype
Type 5 (tot een constructiehoogte 
van 1.160 mm)
Type 5H (tot een 
constructiehoogte van 2.500 mm)

Diameter voetplaat
98 mm

Schroefdraad vijzelkop
M20

Buisdiameter
Type 5: buitendiameter 24 mm, 
wanddikte 2 mm
Type 5H: buitendiameter 26 mm, 
wanddikte 3 mm

Materiaal
Staal, gegalvaniseerd, geel 
gepassiveerd

Vijzelhoogte
Type 5: 170 mm - 1.100 mm
Type 5H: 170 mm - 2.500 mm

Stelbereik
+/- 25 mm  

Montage
Op constructieve vloer met 
PU-lijm. Eventueel tweevoudig 
mechanisch bevestigd.

Onderconstructie
Vijzel 

Onderconstructie
Koker 

Rastermaat
In de dwarsrichting worden de vijzels h.o.h. 600 mm geplaatst. 
In de lengterichting worden de vijzels op 1.200 mm afstand 
geplaatst.
 

Vijzelbelasting volgens DIN EN 12825 
Bezwijkingslast bij gecentreerde belasting
> 20,2 kN (Test bij vijzelhoogte van 990 mm)

Afmetingen breedte x hoogte x dikte
60 mm x 40 mm x 2 mm

Materiaal
Staal, elektrolytisch verzonken

Montage
De kokers worden aan twee zijdes 
met een parker aan de vijzelkop 
bevestigd.
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Afmetingen paneel

L x B x H

600 mm x 600 mm x 36 mm (exclusief toplaag)

Kern

Calciumsulfaat, vezelversterkt (ca. 1.400 kg/ m³)

Afwerking bovenzijde

Zie toplagenmatrix

Afwerking onderzijde

Aluminiumfolie, staalplaat of niets

Afwerking hoogte

+/- 250 - 2500 mm

Paneelgewicht
20,1 kg/ stuk 

Systeemgewicht

Ca. 66 kg / m2 (zonder toplaag)

 

Belastbaarheid paneel

Puntlast

6 kN

Doorbuigingsklasse

A (maximaal 2,5 mm)

Veiligheidsfactor

2

Breuklast

≥ 12 kN

 

Warmteweerstand paneel
0,44 W/mk

 

Brandwerendheid paneel 
(DIN 4102 T2)
F60

Toplagenmatrix 

Tapijttegels, achteraf aan te brengen

Tapijt, fabrieksmatig te verwerken

Kamerbrede stoffering

PVC tegels, achteraf aan te brengen

Marmoleum, PVC of rubber

Bamboe

Eikenparket

Composiettegels of natuursteen

Specials

Messing- en groef panelen ‘grijpen’ in elkaar en worden onderling verlijmd. Zo ontstaat een niet uitneembaar 
geheel. Het paneel wordt rechtstreeks op de koker geplaatst zonder dempingsplaatje.

Variabel

Va
ri

ab
el

Optrede
Enkellaag multiplex, 18 mm.

Aantrede
Calciumsulfaat paneel 

FU 6/36 MGR.
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Afmetingen beplating 

L x B x H

2440 mm x 1220 mm x 18 mm (exclusief toplaag)

Kern

Multiplex (FSC)

Afwerking bovenzijde

Zie toplagenmatrix

Afwerking hoogte

+/- 250 - 2500 mm

Paneelgewicht
19,4 kg/ stuk 

Systeemgewicht

Ca. 65 kg / m2 (zonder toplaag, gebaseerd op 

vijzel type 1, AH = 250)

 

Belastbaarheid beplating

Puntlast

4 kN

Doorbuigingsklasse

A (maximaal 2,5 mm)

Draagvermogen

≥ 30 kN/m2

 

Warmteweerstand beplating
0,26 W/mk

 

Brandwerendheid beplating
F30

Toplagenmatrix 

Tapijttegels, achteraf aan te brengen

Tapijt, fabrieksmatig te verwerken

Kamerbrede stoffering

PVC tegels, achteraf aan te brengen

Marmoleum, PVC of rubber

Bamboe

Eikenparket

Composiettegels of natuursteen

Specials

De 2-laags multiplex panelen zijn kruislings verlijmd en geschroefd. Zo ontstaat een niet uitneembaar geheel. 
De vijzel wordt zonder dempingsplaatje rechtstreeks onder het paneel geplaatst.

Va
ri

ab
el

Optrede
Enkellaag multiplex, 18 mm.

Aantrede
2-Laags multiplex paneel. 

(2x 18mm)

Variabel


