
Leverandør til den  
gode oplevelse



 

Dansevinyl, event-  
og showfloors

STORT UDVALG
Et stort udvalg af dansevinyler, event- og showfloors til alle formål:  
Ballet, nutidig dans, jazz dans, hip-hop, flamenco, step, irsk dans,  
standarddans. Endvidere har vi et stort udvalg af materialer til afdækning  
af halgulve.

VINYLTAPE
Vinyltape i mange farver og varianter.

PAS GODT PÅ DIT GULV
Sæbe til rengøring og vedligeholdelse af dansevinyl. F.eks. kan  
Bisonsæben anvendes, når dansevinylet trænger til at få gendannet  
friktionen.



Afspærringsstandere  
- med bånd eller reb

BÅNDAFSPÆRRING
Stort og varieret udvalg af robuste standere med enten båndafspærring 
eller rebafspærring. Båndene findes i forskellige farver og kan leveres 
med eget tryk. Standerhøjder ca. 1m. Båndafspærring kan også fås til 
vægmontering. Både gulvstandere og vægmonterede bæltehuse har 
mulighed for magnetisk fastgørelse.

POST AND ROPE
Reb i flere farver i velour eller polypropylene på 1m, 1,5m, eller 2m men 
kan også leveres på specialmål.



Alt i scener  
og sceneteknik  

SCENER OG SCENETEKNIK
Scenetekstil, sceneteknik, kædetaljer, projektionsskærme og andet.  
Vi kan levere de enkelte elementer inden for sceneteknik og tekstiler, 
men kan også være totalleverandør på hele projektet. 

Vi tilbyder også scenetræk, front- og bagprojektionsskærme og meget 
andet.

FAGFOLK OG EKSPERTISE
Vi forhandler et bredt sortiment af produkter, med et godt og solidt  
bagland af fagfolk og ekspertise. 

 



Originale  
Sunstill podier  

ORIGINALE SUNSTILL PODIER
Letvægts-, indendørs og udendørs podier til opbygning af mobile eller  
faste scener. Vi leverer Sunstill podier - det mest udbredte scenepodie 
system i Danmark. Det kan udbygges efter behov og har et stort tilbe-
hørsprogram. Podierne er TÜV godkendte - også til brug som tribuner. 

ORIGINALE SUNSTILL LETVÆGTSPODIER
Kan anvendes både indendørs og udendørs. Letvægtspodierne vejer kun 
ca. 28 kg pr. 1x2m podie, og fås med K-Top eller T-Top.

VEDLIGEHOLDELSE OG RESERVEDELE
Vi servicerer alle Sunstill scenepodier solgt gennem tiden, også de podier 
som blev solgt i Danmark for snart 40 år siden.



Stole, Biografstole,  
konferencestole  
-og eksklusive cafemøbler.

STOLE  - NÅR KVALITETEN SKAL HAVE ET LØFT
Forhandling af stole i høj europæisk standard, kvalitet og design.

I VORES UDVALG FINDES BL.A.: 
• Up-Chair stol 
• Biografstole  
• Konferencestole
• Café møbler

Kontakt os for tilbud på tlf. 86 92 45 54 
eller ring efter vores service- og demobil



Scenetekstiler 
- til enhver oplevelse

ALVERDENS FARVER OG MATERIALER 
Vi har et stort udvalg af scenetekstiler, herunder: Molton, scenevelour, 
gause, tüll, canvas, gulvtekstiler, folier og mange flere. Vi forhandler også 
black-out tekstiler, tekstil til lyddæmpning, sprinkler-nets og chromakey 
tekstiler.

TEKSTILER TIL: 
• Scene & teater
• Film & TV produktion
• Open-air & tour
• Events, messe & udstilling
• Multihaller, sportsarenaer & danse- og gymnastikstudier
• Hjem, kontor og skoler



Teleskoptribuner 
 -  Høj standard og kvalitet

LIGE SOM DU ØNSKER 
Alle vores teleskoptribuner overholder DS og EN standarder og er af høj 
kvalitet. Der kan leveres mange stolevarianter – med eller uden tekstil.

Få præsenteret vores teleskoptribuner  
på sunstill.dk 

 



Auditorier 
- leveres efter ønske og behov

LIGE EFTER DIT BEHOV
Vi kan levere auditoriestole i forskellige udgaver: Høj- og lavrygget, med 
og uden armlæn, med og uden skriveplade. Mulighederne er mange.
Eksempelvis sikrer den vippebare skriveplade en højere mobilitet - også  
ved eventuel evakuering.

Ønsker du installeret el-stik for opladning af mobil eller tablet mellem 
stole/borde eller rækkelys/numre m.v. kan vi også hjælpe med det.

Auditoriestolene designes i materialer og farver helt efter dit valg, og 
med fast eller vip-bar skriveplade.



Stadionstole 
- til alle formål

BEREGNET TIL BEGEJSTRING
Vi har meget flotte og gedigne stadionsæder - til montering på optrin 
eller på tribunedæk. Alle stole kan leveres i alle RAL farver, alt efter antal.

Alle vores stadionstole er af høj kvalitet og overholder europæisk  
standard. Vi kan levere trådstole, skalstole, VIP stadionstole, sidde/stå 
kombinationer mm. 

Kontakt os for information og tilbud 
på tlf. 86 92 45 54



Sunstill
Udlejning 

SÅ DET PRÆCIST PASSER TIL DIT ARRANGEMENT
Originale Sunstill letvægtspodier - altid rengjorte og pæne til alle for-
mer for arrangementer. Du kan endvidere leje podietilbehør lige efter 
dit behov. Flotte afspærringssøjler med sorte snoede reb - på vogne. 
Publikumstribuner i alle størrelser, messegulve og meget, meget andet.

Fortæl os om dit arrangement og få vores bud på, hvad du skal bruge og 
kan gøre!

Kontakt os for tilbud til dit næste  
arrangement på tlf. 86 92 45 54 



Ring til os allerede i dag og få et  
uforpligtende tilbud. 

Tlf.: 86 92 45 54 
Få inspiration og idéer til 
dit arrangement på:

www.sunstill.dk

Vi har alt til den gode 
oplevelse og mere til



Se vores produkter på
www.sunstill.dk

Kvalitet til konkurrencedygtige priser

Sunstill ApS  |  Langgade 17, Lund - 8700 Horsens  |  Tlf.: +45 86 92 45 54  |  www.sunstill.dk  |  info@sunstill.dk

 Scenetekstiler
 Scenetræk og hejs
 Projektionsskærme
 Sceneteknik
 Tribuner og teleskoptribuner
 Talerstole

 Auditorier

 Afspærringssystemer

 Eksklusive cafe og wellness stole & borde

 Stole, stabelstole, konferenceborde
 Scenepodiesystemer
 Dansevinyl
 Koncert- og biografstole
 Og meget andet

Scan koden  
og kom direkte til vores  

hjemmeside
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