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Forkæl dit stadion og dine tilskuere

Ringkøbing, foto: Henrik Olesen

Påmonteret klapstole, foto: Henrik Olesen Bagsiden, mulighed for indkørsel af materialer, foto: Henrik Olesen



Tribunen - præcis som I vil have den!
Betontribunen er elementopbygget i grå beton og 
er dermed en meget fleksibel løsning, der kan op-
bygges præcis ud fra jeres ønsker og behov. 

Tribunen leveres med ståltag, gelændere og værn 
samt montagehuller til ophæng af reklamebannere. 
Desuden monterer vi tribunestole, hvor I har mulig-
hed for at påsætte stolenumre for pladsanvisning.

Optimale indretningsmuligheder
Den færdige tribune har en størrelse, der gør det 
muligt at indrette adskillige lokaler under selve sid-
depladserne: omklædningsrum, lokaler til opbeva-
ring af udstyr, toiletter, kiosk, og hvad I ellers kunne 
ønske jer. 

På selve tribunen er der mulighed for at bygge fx 
sponsorlounge, kommentatorbokse med plads til 
kamerafolk og en udskænkningsbar. Kun fantasien 
sætter grænsen.

På bagsiden er tribunen forberedt for montage af 
porte i en bredde, der gør det muligt at indkøre 
varer med truck eller lignende.

 | Byggeri-ansvarlig for RIF, Mogens Madsen

”Tribunen på Alkjær Stadion – GREEN ARENA, lever helt 
op til vores forventninger om optimal funktionalitet og 
gode oversigtsforhold for tilskuerne. 

For os er kapaciteten på 448 siddepladser og ca. 200-250 
ståpladser passende. Vi har fået en dejlig kiosk, TV-plads, 
en udskænkningsbar på midten af ståtribunen, dejlige sto-
re toiletter og 2 store “garager” under tribunen, hvor der er 
rigelig plads til opbevaring af traktor og græsslåmaskiner, 
samt meget andet udstyr og tilbehør til stadionet. 
  
Det har været let at arbejde sammen med ØSB omkring 
de mange spørgsmål, der altid er under et byggeri. Alt 
i alt har vi helt klart fået forbedret vores tilskuerforhold, 
fået større besøgstal og dermed en højere omsætning.”!  
Udtaler Mogens Madsen.

Glade tilskuere, foto: Henrik Olesen



et væld aF muligheder

Ringkøbing, foto: Henrik Olesen

Påmonteret klapstole, foto: Henrik Olesen Lokaler under tribunen, foto: Henrik OlesenNummerering af stole, foto: Henrik Olesen Trappe fra tribunen til toiletterne, foto: Henrik Olesen



Reklamebannere
På tribunen får I optimale muligheder for at ekspo-
nere jeres sponsorer via reklamebannere.

Tribuneelementerne er klargjort med montagehuller 
på bl.a. bagvæggen og på fronten, hvor opsætning 
er muligt - ligesom I også har mulighed for at op-
sætte små skilte på fronten af hvert trappetrin samt 
på enderne og bagsiden.

Stole
I kan vælge mellem mere end 10 forskellige model-
ler af tribunestole. Alle modeller er yderst slidstær-
ke, og de lever op til tidens krav til komfort og 
sikkerhed. Samtidig har de et æstetisk look. 
  
Vi står for både bestillingen af den ønskede model 
samt den efterfølgende montage.

Professionel montage
Vi sørger selvfølgelig for, at tribunen bliver monteret, 
med alt hvad det indebærer - inklusiv den sidste af-
sluttende finish med bløde fuger. Montagen udføres 
af vores erfarne montører.

 | Formand for RIF, Henning Bro

”Det er en helt speciel følelse. De skitser, ideer og 

visioner, vi har jongleret med, er nu virkelighed. Det 

er en enorm kraft-præstation, at vi nu har realiseret 

det store byggeprojekt, der opdaterer klubben med 

fantastiske faciliteter: Ny tribune, ny kunstgræsbane – 

og en eksklusiv udvidelse af vores klubhus. Der er al 

mulig grund til, at vi dasker hinanden lidt på skuldrene 

i de her dage. Ikke for meget. Men nok”!  

Smiler Henning Bro.

Glade tilskuere, foto: Henrik OlesenGlade tilskuere, foto: Henrik Olesen Toiletter under siddepladserne, foto: Henrik Olesen
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MINITRIBUNE

Mulighed for  
montage af værn

Mulighed for at 
eftermontere
læskærme

Skinne til reklamer

Forberedt til opsætning
af reklamer på 
bagvæggen

Spillerboks
med plads til

montage af stole

Klubbens logo
præget ind i betonen

(på indvendig side af loftet)
Indstøbte dåser til 

el-udtag

Skjern

Klubbens logo
I loftet af hver sektion er 
der plads til jeres logo i 
størrelsen 21 x 24 cm.

Vi går ind i kampen for den bedste tribuneløsning til jeres stadion
Tribunerne bliver produceret i hvid eller grå beton. Hver sektion er 2,4 m bred og 2,0 m 
høj fra øverste trin til loftet. I kan sammensætte tribunen med det antal sektioner, der 
passer til jer. Vælg desuden detaljer afhængig af jeres behov - såsom eftermontage af 
læskærme, værn, stole, reklamebannere og el. Mulighederne er mange.



Skjern

   

Spillerboks med plads til 10 stole

Udbyg jeres løsning med spillerbokse til udskiftere. I hver 
spillerboks er der plads til at montere op til 10 stole. 
 
I kan også med fordel montere ekstra stole til tilskuere 
uden for spillerboksen.

Tribunelementerne er forberedt 
med montagehuller, så det er 
muligt at påmontere læskærme 
i fx hærdet lamineret glas på 
enderne samt værn i stålrør, hvor 
der er ønsker og behov for det. 

Elementerne er udstyret med 
ind- og udløb af flexrør samt ind-
støbte dåser i loftet til el-udtag, 
så I kan opsætte fx lys, varme 
eller andet med behov for strøm 
i tribunen. 

Montagen udføres på komprime-
ret og afrettet grus/sandpude af 
vores erfarne montører.

Unik placering til jeres sponsorer
Tribuneelementerne er klargjort med montagehuller i bag-
væggen samt skinner på fronten af taget, så I kan montere 
reklamebannere og give jeres sponsorer en unik opmærk-
somhed.



TRIBUNER

ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, 
Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne 
i Industri Beton Holding A/S, der beskæftiger ca. 350 
medarbejdere. Personalet er fordelt med ca. 100 ansatte 
hos ØSB, ca. 130  hos Perstrup, ca. 50 hos Bygge-
bjerg, ca. 60 på den nyåbnede fabrik i Svinninge samt 3 
personer hos Abeo, der primært har fokus på udvikling, 
optimering og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle 
slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller 
til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleveran-
cer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. 
Yderligere producerer vi elementer til anlæg, infrastruktur, 
tanke og landbrug.

Vores betonløsninger sætter nye standarder – og vi er 
altid klar til at stille vores ekspertise og erfaring til rådig-
hed, når der skal udvikles nye og spændende projekter.

Kontakt os – og lad os sammen hæve standarden for 
dit projekt.

Industri Beton A/S   |   Tlf.: 97 34 60 24   |   industribeton.dk


