
SLIDE ®

Admiral Slide
Werken met de Slide betekent ruimtebesparing in 
flightcases en tijdsbesparing tijdens op- en afbouw!
Haken en ophangbeugels kunnen vanaf nu met 
één schuifbeweging worden gemonteerd en 
gedemonteerd. De Slide is toepasbaar in alle 
situaties waarbij onderdelen snel gemonteerd en 
gedemonteerd moeten worden. De Slide vervangt 
een bout-moer verbinding en geeft er tijdwinst voor 
terug
  
Veel doeleinden
De Slide is een gepatenteerd en professioneel bevestigings-
systeem, geschikt voor ongekend veel doeleinden. Haken 
aan theaterarmaturen zijn snel te (de-)monteren. Naast de 
theatertoepassingen vindt de Slide zijn weg naar zeer veel andere 
toepassingsgebieden, zowel  voor tijdelijk als permanent gebruik. 
Denk aan onderhoud van armaturen, beamers of wandkasten: 
gekoppeld met een Slide neemt u deze snel van de wand. 

 

Snelle montage
De Slide is hét systeem dat een snelle montage en demontage 
van 2 onderdelen kan realiseren. De Slide is te voorzien van 
twee M10 bouten. Daarbij kan het binnendeel worden gekozen 
met inwendige M10 draad. Een dubbelborgsysteem staat
garant voor veilig gebruik. 
 
Toepassingen
• Theatertechniek  • Decorbouw 
• Standbouw        • Revalidatietechniek

Technische gegevens
• Afmetingen 50 x 50 x 32 (L x B x H)
• SWL: 100 Kg

Admiral Slide
Working with the Slide means SAVING TIME!  
In particular in situations where parts have to be 
mounted and dismounted later, like for example in 
the construction of exposition booths and scenery. 

Many purposes
The Slide is a patented and professional fixing system and can be 
used for a multitude of applications, no matter whether the base 
material is wood, steel, synthetic material or for example concrete. 
Also a wall, a round tube or a thin sheet as a base is no problem. 
Fix just once and you are “ready to Slide”.
 

Fast mounting 
The Slide is the ideal system for assembling and disassembling  
2 parts. It perfectly replaces the standard bolt-nut mounting. 

Applications
• Theater technology   • Scenery construction
• Booth construction    • Rehabilitation engineering

Technical data
• Size 50 x 50 x 32 mm  (l x w x h)
• SWL: 100 Kg
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Moving heads met Omega klemmen / Moving heads with Omega clamps Directe bevestiging op moving heads / direct mounting on moving heads

Plafondbevestiging / ceiling mount

Bevestigd op Admiral Multibar Slide / Fixed on Admiral Multibar Slide Op vloerkruis en statief/ On floorstand and tripod

Compleet / complete
art.nr.TTADSHC51

Armatuurdeel / fixture part 
art.nr. TTADSHT49

Haakdeel / clamp part
art.nr. TTADSHT46


