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LS-8 
Lighting stand

Materiał Material stal / steel

Dopuszczalne 
obciążenie

Load capacity 80 kg

Maksymalna 
wysokość

Maximum 
height

4,00 m

Rozstaw Base spread 
diameter

1,68 m

Wysokość Height 1,75 m

Średnica rury Pipe diameter 35 mm

Waga Weight 28 kg

Bardzo wytrzymały statyw typu 
wind up wykonany ze wzmocnionej stali 
o maksymalnym obciążeniu do 80kg. 
Dzięki zastosowaniu blokady zapadkowej 
w mechanizmie, zamocowany sprzęt 
jest zabezpieczony przed mimowolnym 
i   niekontrolowanym opuszczeniem 
w  dół i uszkodzeniem. Jest doskonałym 
rozwiązaniem dla mobilnych DJ jak i muzyków.

Heavy Duty wind up stand made 
of strenghtened steel loads up to 80kg. 
Installed ratchet lock protects fixed 
equipment against uncontrolled falling down 
and damage.  

 4m  80kg BLACK 1,68m 28kg STEEL



LS-9
Lighting stand

www.athletic.eu

1,60m  60kg BLACK1,54m12kg

Materiał Material stal / steel

Dopuszczalne 
obciążenie

Load capacity 60 kg

Maksymalna 
wysokość

Maximum 
height

2,70 m

Rozstaw Base spread 
diameter

1,54 m

Wysokość Height 1,60 m

Średnica rury Pipe diameter 35 mm

Waga Weight 12 kg

Profesjonalny statyw typu wind 
up wykonany ze wzmocnionej stali  
o maksymalnym obciążeniu do 60kg. 
Dzięki zastosowaniu blokady zapadkowej 
w mechanizmie, zamocowany sprzęt 
jest zabezpieczony przed mimowolnym 
i  niekontrolowanym opuszczeniem 
w  dół i uszkodzeniem. Jest doskonałym 
rozwiązaniem dla mobilnych DJ  i muzyków.

Proffesional wind up stand made 
of strenghtened steel loads up to 60kg. 
Installed ratchet lock protects fixed 
equipment against uncontrolled falling 
down and damage. It’s an ideal solution for 
mobile DJ and musicians.

STEEL



T-41
Wind Up Stand Adapter

BOX-D2
Speaker Stand Adapter

DJ-4 DESK 
DJ accessories

Materiał Material stal / steel

Regulacja Regulation 180 - 550 mm

Obciążenie Max. load 2x20 kg

Średnica rury Pipe diameter 35 mm

Waga Weight 2 kg

Wzmocniona i bardzo stabilna belka z mocowaniem na  
dwie kolumny i płynną regulacją rozstawu. 

Strengthened and extremely stable beam with a fastening for 
two speakers and variable distance adjustments.

DJ SCREEN
DJ accessories

MS-6
Microphone Stand

ST-3
Drummer Stool

Materiał Material stal / steel

Wysokość Height 200 – 450 mm

Średnica 
podstawy

Base 
diameter

190 mm

Gwint Thread 3/8”

Waga Weight 2,0 kg

Dostępne 
kolory

Available 
colours

czarny /
black

Profesjonalny konferencyjny statyw 
mikrofonowy z gęsią szyjką, osadzony na 
żeliwnym krążku powlekanym elastycznym 
tworzywem. Giętka konstrukcja szyi umożliwia 
łatwą I wygodną regulację wysokości

A professional conference microphone 
stand with gooseneck, mounted on a rubber-
coated cast-iron disk. Flexible neck design 
allows to easy and comfortable height 
regulation.

Materiał Material stal / steel

Wysokość Height 570 – 720 mm

Szerokość 
siedziska

Seat
width

190 mm

Grubość 
siedziska

Seat
thickness

85 mm

Waga Weight 5,0 kg

Dostępne 
kolory

Available 
colours

czarny /
black

Wysokiej jakości, stabilny stołek dla 
perkusisty o pneumatycznie regulowanej 
wysokości z wygodnym, profilowanym 
siedziskiem, wykonanym ze skóry ekologicznej.

High quality, stable drummer stool with 
pneumatic height adjustment and comfortable 
profiled seat made of ecological leather.
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Idealnie dopasowany drewniany blat 
wykończony aluminiowym profilem do statywu 
typu DJ, składający się z dwóch elementów. 
Dzięki swej poręcznej konstrukcji jak i łatwości 
transportowania w połączeniu ze stołem 
stwarza idealne rozwiązanie dla mobilnego 
muzyka. Kompatybilna z: DJ-4, DJ-4T, Dj-4, 
R-150

Ideally suited extra wooden plate with 
aluminum profile dedicated for DJ stands. 
Handy design and easiness in transport in 
conjunction with table creates the ideal 
solution for mobile player. Compatible with:  
DJ-4, DJ-4T, Dj-4 R-150

Komplet 4 prostokątnych ekranów dla  
Dj-a. Dzięki swej lekkiej konstrukcji oraz 
łatwemu montażowi znajduje idealne 
zastosowanie w branży muzycznej. Zestaw 
ramek w połączeniu z elastycznym materiałem 
oraz podświetleniem pozwala tworzyć  
efektowne kombinacje świetlne.

Set of four dj lighting screens. Thanks 
to its lightweight construction and easy 
assembly we get an ideal solution for the music 
industry. A set of frames in conjunction with a 
flexible material and backlight allows to create 
effective combination of lighting.

Materiał Material stal / steel

Regulacja Regulation 200 – 350 mm

Średnica rury Pipe diameter 35 mm

Waga Weight 2,6 kg

Adapter do zamocowania kratownic, regulowany w zakresie 
od 200 do 350mm. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią piny i śruby 
blokujące. 

Support bar for high basements with diameter between 200 and 
350mm. Additional safety is ensured thank to pins and locking knobs. 


