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*FloorStak is een Regent merkFoto op voorblad met toestemming van STOPTELTAT OY - FINLAND

Het feit dat de evenementconstructie-industrie te kampen heeft met steeds
hoger wordende eisen voor veilige installaties, heeft ons aangezet tot het
ontwerpen van het Regent FloorStak systeem.

FloorStak is een uniek product, volledig in het VK ontworpen en gefabriceerd
door Regent Engineering Co. Daar waar tijdelijke vloeren vereist zijn biedt dit
systeem een veilige en gemakkelijk te installeren oplossing.

Het modulaire FloorStak systeem stelt mensen zonder ervaring in staat om
snel en zonder de noodzaak voor specialistisch gereedschap een robuuste,
veilige ondersteuningsconstructie te bouwen.

FloorStak heeft geen moeite met ongelijke en hellende oppervlakken vanaf
grondniveau tot maximaal een hoogte van 2 meter.
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Foto met toestemming van ESSLEMONT MARQUEES



Elimineert de noodzaak voor het huren
van steigers
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Tectonics UK Stand op de 2012 Showman's Show



Geeft u volledige controle over uw project
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Het opzetten van "Hockey Garden" een consumptieruimte tijdens het
Wereldkampioenschap ijshockey - Helsinki 2013. KATAYA EVENT OY
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Floorstak kan hoogteverschillen tot
2 meter aan.
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Foto met toestemming van COVERED OCCASIONS LTD
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Verlaagt de kosten voor behandeling en
verzending
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Foto met toestemming van STOPTELTAT EVENT OY - FINLAND
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Ontwerp op veiligheid getest en
goedgekeurd
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Biedt een waarlijk professioneel resultaat
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Foto met toestemming van JOSEPH BENJAMIN MARQUEES
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Opent nieuwe creatieve
installatiemogelijkheden



Verzonken dansvloer - JOSEPH BENJAMIN MARQUEES Oceaanzicht - STOPTELTAT EVENT OY

Tijdelijke uitbreiding - AMERSHAM MARQUEES Ondersteuning voor ijsbaan - SHOWPLACE UK

FloorStak



FloorStak

Hoe het systeem werkt

FloorStak gebruikt diverse in elkaar grijpende onderdelen van verschillende lengtes voor het
creëren van stevige ondersteuningskolommen. Aan de voet hiervan zijn onze unieke
hoekinstelbare grondplaten gemonteerd die hellingen en golvingen tot 12 graden aankunnen.
Op elke kolom is een schroefafstelbare adapter gemonteerd die voor de verbinding naar de
vloer zorgt.

FloorStak kolommen kunnen statische en opgelegde belastingen van meer dan 4 ton weerstaan,
hetgeen constructies van vloeren van 50 kN/m2 en meer gemakkelijk mogelijk maakt.
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Hoekinstelbare grondplaat

Primaire stijgbuis

Bovenste adapter

Secundaire stijgbuizen



Hoe het systeem werkt

Daar waar hoogtes van meer dan 600 mm nodig zijn, moet het systeem met stangen
verstevigd worden om een stabiele subconstructie te creëren. Dit kan snel en
gemakkelijk worden bereikt met gebruik van FloorStak Brace Bars stangen, die voor
een brede reeks lengteopties telescopische en schroefafstelbare mechanismen
bevatten.
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Hoe het systeem werkt

Het opzetten van het FloorStak systeem is eenvoudig en snel en er is slechts een
kleine hoeveelheid training vereist, die wij al onze klanten gratis aanbieden. Er is
tevens geen speciaal gereedschap of apparatuur nodig.

Op onze website - www.floorstak.com kunt u video clips van FloorStak zien.



Foto met toestemming van FLOREY MARQUEES AND STRUCTURES
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FloorStak
FloorStak is een geregistreerd merk van The Regent Engineering Co.(Walsall) Ltd, een lang
gevestigde (1954) en gerespecteerde fabrikant van geperste metalen producten.

Het product wordt geheel in het VK vervaardigd in onze ISO 9001 gecertificeerde fabricagefaciliteit
in de West Midlands.

FloorStak is ontworpen in overeenstemming met de volgende normen en industriële richtlijnen:

BS EN 13814:2004 / BS EN 13782:2005

Tijdelijke Demonteerbare Constructies, Tweede Editie-Derde Editie 2007.
(Gepubliceerd door het Institute of Structural Engineers)

Het product is uitvoerig zowel in-house als op locatie getest, en alle ontwerp- en structurele bereke-
ningen zijn door externe professionele technische adviseurs geverifieerd. Testen met betrekking tot
statische belastingen zijn uitgevoerd door Lloyds British Testing en volledig gecertificeerd.
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