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Den perfekta, flexibla läktarlösningen.
Tänk dig att ha tillgång till läktare som snabbt kan
flyttas från en anläggning till en annan. Eller från
ett arrangemang till ett annat. En läktare som är
lätt, smidig och enkel att hantera. Gärna flyttbar
på ett personbilssläp, traktorsläp eller mindre
lastbil.
Dacos mobila läktare är just en sådan läktarlösning. Den är helt tillverkad i aluminium, vilket
gör den extra lätthanterad och flyttbar. De nedre
stegen kan lätt fällas in. Det gör att den endast blir
2,44 m bred och därigenom lätt kan transporteras på ett personbilssläp eller traktorsläp. Att den
endast väger 750 kg gör det hela lättare.
Det inbyggda gaffelfästet innebär att läktaren
enkelt kan ställas på plats även på trånga platser.
Ni kan även komplettera med vårt specialbyggda
aluminiumsläp.

Den mobila läktaren blir på detta sätt snabbt en
mycket lönsam investering för exempelvis kommuner och föreningar. I stället för att bygga fasta
läktare köper många idag Daco mobila läktare och
ställer upp en eller flera vid olika typer av evenemang, events eller tävlingar.
De kommuner och föreningar som redan köpt
våra mobila läktare anser att mobiliteten och
flexibiliteten är de största fördelarna med Dacos
läktare. Varje läktarsektion är 5,20 m lång och 4
meter djup och rymmer hela 80 personer.
Nästa gång ni funderar på att hitta en smidig
lösning till era idrottsanläggningar och arrangemang – tänk Daco. Vår mobila läktare är en smidig
och prisvärd lösning.
Mer information om Daco och våra mobila
läktare finner du på: www.daco.se

Fakta om Dacos mobila läktare
Längd: 5,2 m, Djup: 4,0 m inkl bakre räcke (hopfälld 2,44 m)
Vikt: 750 kg, Material: Aluminium

Från stora arenor till småbåtsbryggor.
Vad har den flyttbara läktaren, sargen i hockeyarenan, spelarbåset på fotbollsplanen, innebandysargen i idrottshallen och
båtbryggan i småbåtshamnen gemensamt?
Jo, chansen är stor att det står Daco på samtliga, eftersom vi är en stor leverantör av produkter inom fritidssektorn. Man
kan faktiskt säga att fritiden är vår vardag, för det är den vi jobbar med varje dag. Med utveckling och tillverkning av nya
produkter.
Ta vårt unika patenterade sargsystem som exempel. Det uppskattas av spelarna för att det minskar skaderisken. Det
älskas av personalen för sin flexibilitet och låga vikt vid ner- och uppmontering. Och det kan ses för publiken i merparten av
SHL-arenorna, bl a Scandinavium, Skellefteå Kraft Arena och Coop Arena i Luleå.
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