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Till varje podiemodell finns passande 
stödben och teleskopiska ben i olika höj-
der. 
Trappor, räcken, diagonala stöd och oli-
ka klamrar finns för alla behov.  
 
Till saxpodier och podier med löstag-
bara ben finns också bl a. 
 
Trappor, moduluppbyggda och i  
standardutförande med 20 cm steghöjd. 
 
Trappräcken. 
 
Skyddsräcken i olika utföranden.  
Flera med TÜV-godkännanden för höga 
belastningar. 
 
Intäckningar i textil eller träpanel  
enligt kundönskemål.  
 
Transportvagnar för liggande eller  
stående lagring av podier. Vi anpassar 
vagnarnas utformning enligt kundens 
önskemål med hänsyn till smala  
passager, hissar etc. 
 
Transporthjul för podier med  
löstagbara ben.  
Ersätt benen med fyra hjul och använd 
ett podie som transportvagn. 
 
 
Listan på tillbehör och dessas kombina-
tionsmöjligheter är sedan 25 års konti-
nuerlig utveckling lång och omfattande. 
 
Titta gärna in på vår hemsida 
www.ilmonte.se för mer detaljer. 
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ILMO-Floor 
Skydda golvet i sporthallar, mässhallar och 
olika multihallar med skiftande  
verksamheter. 
Täck ytan med ILMO-Floor och välj ur 
vårt stora sortiment av dansmattor och 
mässmattor för en snygg finish. 
 
ILMO-ProfiDancing 
Mobilt parkettgolv för alla miljöer. Monte-
ras enkelt och snabbt med de inbyggda lås-
mekanismerna. Alla plattor låses i  
varandras omgivande aluminiumprofiler 
med en enkel knapptryckning. Med de till-
hörande omfattningsfriserna garanteras ett 
stabilt och lackerat ekparkettgolv lämpligt 
för sällskapsdans eller i varmvaxat utföran-
de för fäktning. 
 
ILMO-PlanoFolding 
Ett demonterbart golv för mässa och ut-
ställning som tillåter rena och funktionella 
ytor i Er monter. Göm kablage, vattenled-
ningar och annat förekommande under 
ILMO-PlanoFolding. 
Golvet kan också efter montage höjdjuste-
ras ovanifrån  för säkerställan av ett  
absolut plant golv även på ojämna under-
lag. Den ihopvikbara aluminiumramen 
skyddar träplattorna samtidigt som den 
medger mycket höga belastningar. 
ILMO-Planofolding är underhållsfritt och 
har mycket lång livs längd.  
 
Systemet kräver osedvanligt liten lagrings-
yta tack vare de vikbara ramarna och till-
hörande lösningar för transport och lag-
ring. 

Texter & bilder. 
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Gestaltning & layout. 
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Bild märkt: * 
Från våra engelska kollegor: 
CPS Manufacturing, 
Harworth Doncaster. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar 
och friskriver oss från ev. tryck- och 
stavfel. 
Observera att färgåtergivningen i denna 
folder kan variera från den verkliga 
förlagan. 

* 


