
SITE Teknikinfo 

 

BlackBox 
  
Yta: 266 kvm   

Mått: 19×14 m   

Takhöjd:  6 m (till grid)   

Svarta väggar, inga fönster, reglerbar allmänbelysning med sektionering.  

Inlast: Genom huvudentré. Dörrmått 1,90 x 2,10 m.  Lastkaj finns på 

baksidan en trappa ner. Hiss i direkt anslutning, mått 1.55 x 3.00 m.  

  

El i teknikrum:   

2 st 63A CEE (3-fas) 2 st 32A CEE (3-fas) 2 st 16A CEE (3-fas)   

1 st Okero 1295 12x13A dimmer 1x Okero 695 6x13A dimmer.  

Korskoppling med 70 uttag jämt placerade i tak ovan grid. WiFi.  

  

Fast el i tak ovan grid:   

5 st 10A uttag med fast ström. 12 st 10A uttag på väggar, fördelat runtom 

lokalen.  

  

Ljud:   

4 st Mackie SRM450, 2 st Mackie SRM1850 – subbas som standard 

hängande i hörn och subbasar stående på en kortsida. 1 st Palmer 

Monicor passiv volymkontroll (ingång minitele, xlr, tele)  

  

Lift:   

Pelarlift ingår. Genie GR-15  

OBS – Intyg om utbildning för mobila arbetsplattformar krävs för 

nyttjande. Avtal skall signeras.   

  

Golv: Sviktande svart dansgolv av trä med golvvärme. Max punktlast 300 

kg.   

OBS – Förbjudet att skruva i golvet och applicera tejp med stark 

vidhäftning.  

  

Fast grid i hela taket för ljus/ljud samt möjlighet till infästning i balkar för 

tyngre utrustning. Maxlast Totalt ca 2500Kg. (se ritning)  

  

BlackBox har inga riggmöjligheter för ljus och scenografi på väggar.  

Behöver ni ytor för scoreboards, mindmaps etc. finns skivor att låna.  

I BlackBox är det inte tillåtet att snickra, måla etc.  

Passage vid nödutgångar skall respekteras (se ritning)  

Vid nyttjande av effektrök/haze kan brandlarmet avaktiveras med timer. 

Ansvarig person skall utses och avtal signeras.   

  

Övrigt: (avtalas separat)  

- Flexibelt sittplatssystem för 4 – 100 personer med stolar och 

podier.  

- Svarta moltonintäckningar  3x6m (knyts i grid), kan appliceras som 

fond och byxor.  

- Svart Dansmatta.  

- Fast internetuppkoppling.  

  

Adress: SITE Mårbackagatan 11, hus H 123 43 Farsta www.sitesweden.se   

 

__________ 

  

SITE Bokningspolicy 

  

Förfrågan via mejl eller telefon  

En förfrågan innebär inte att vi håller lokalerna åt er.   

Observera att lokalerna kan bokas upp under tiden ni funderar.  

  

Preliminärbokning   

Vi håller lokalen åt er tills någon annan vill ha samma tid.  

Då måste ni bestämma er snarast.   

Om ni inte svarar på förfrågan via mejl inom två dagar släpper vi tiden till 

andra.  

  

Bekräftad bokning  

Bekräftad bokning går inte att avboka.   

Vid sjukdomsfall med läkarintyg eller annan force majeure betalas halva 

totalbeloppet av hyresgästen.   

Vid avbokning av annan anledning betalas hela totalbeloppet av 

hyresgästen.   

Det går bra att överlåta tiden till annan hyresgäst i ert nätverk.

http://www.sitesweden.se/


 



 


