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כיסאות תוצרת חברת Irwin Seating Company ארה"ב. היצרן הגדול

בעולם בתחום זה עם עשרות אלפי התקנות ברחבי העולם מקרנגי הול

ון, באוניברסיטת ו יורק ועד כל אולמות האודיטוריום החדשים בטכני בני

תל אביב, מכון ויצמן, מכללות, היכלי תרבות, ספורט ותיאטרון. הכיסאות

המוצעים בזאת נחשבים לנוחים במיוחד, לחזקים מאוד ולעמידים ביותר

. כל הכיסאות כוללים את המפרט האיכותי ביותר מסוגם בשוק העולמי

בשוק בכל הקשור לחומרי גלם, הנדסת הכיסא, איכות יצור ועמידה

בתקני האיכות המחמירים בעולם.

VIP טדי ן  ו איצטדי

 IRWIN SEATING COMPANY תוצרת כיסא 

 PATRIOT דגם 

 

ו מגלוונים וצבועים (15 צבעים) בשיטת   פלדה, חלקי י מרכב הכיסא עשו

Powder Coating  גב ומושב המיוצרים מיחידה אחת של

קונסטרוקציית פלסטיק מוזרק עם דפנות כפולות. הגב עוצב לתמיכה

י באופן מלאה ויציבה ותוכנן לעמוד בעומסים כבדים. הכיסא בנו

המאפשר בקלות לפרק ולהחליף את היחידה הפלסטית במקרה של נזק.

משענת יד מפלדה המהווה חלק מקונסטרוקציית הכיסא, או לחילופין

משענת מפלסטיק בצבע תואם לגוון המושב והגב. ניתן לרפד את גב

ומושב הכיסא



היצרן הגדול בעולם בתחום זה עם עשרות אלפי התקנות ברחבי העולם.

ממרכזי ספורט במוסדות חינוך ועד אצטדיונים. הכיסאות המוצעים

. נחשבים לנוחים במיוחד, לחזקים ולעמידים ביותר מסוגם בשוק העולמי

כל הכיסאות כוללים את המפרט האיכותי בשוק בכל הקשור לחומרי גלם,

הנדסת הכיסא, איכות יצור ועמידה בתקני האיכות המחמירים בעולם

שבע  באר  ן  ו אצטדי

אירופה  EHEIM חברת מתוצרת  כיסא 

EHEIM- FCB :דגם

כיסא תוצרת אירופה, מיוצר בטכניקת הזרקה בניפוח \ דופן

כפולה \ כיסאות ברתום לשלח \ לרום



אביב  תל  מנורה  הספורט  היכל 
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ון, באוניברסיטת ו יורק ועד כל אולמות האודיטוריום החדשים בטכני בני

תל אביב, מכון ויצמן, מכללות, היכלי תרבות  וספורט ותיאטרון.

הכיסאות המוצעים בזאת נחשבים בעולם לנוחים, לחזקים ובמיוחד

. כל הכיסאות כוללים את המפרט לעמידים ביותר מסוגם בשוק העולמי

האיכותי ביותר בשוק בנוגע לחומרי גלם, הנדסת הכיסא, איכות יצור

ועמידה בתקני האיכות המחמירים בעולם.

 PATRIOT דגם 

 

ו מגלוונים וצבועים (15 צבעים) בשיטת   פלדה, חלקי י מרכב הכיסא עשו

Powder Coating  גב ומושב המיוצרים מיחידה אחת של

קונסטרוקציית פלסטיק מוזרק עם דפנות כפולות. הגב עוצב לתמיכה

י באופן מלאה ויציבה ותוכנן לעמוד בעומסים כבדים. הכיסא בנו

המאפשר בקלות לפרק ולהחליף את היחידה הפלסטית במקרה של נזק.

משענת יד מפלדה המהווה חלק מקונסטרוקציית הכיסא, או לחילופין

משענת מפלסטיק בצבע תואם לגוון המושב והגב. ניתן לרפד את גב

ומושב הכיסא



גן  רמת  תלם  ספורט  אולם 

היצרן הגדול בעולם בתחום זה עם עשרות אלפי התקנות ברחבי העולם.

ממרכזי ספורט במוסדות חינוך ועד אצטדיונים. הכיסאות המוצעים
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 יציעים \טריבונה טלסקופית

יז מאפשרות "הכפלת שימוש" ו מערכות הישיבה הטלסקופיות של מרקטו

. מערכת ישיבה מדורגת, תקנית, עם זוויות ראייה טובות בכל חלל ציבורי

המאפשרת להתכנס אל מול קיר אחורי או נישה ולפנות את החלל

לשימושים המצריכים רצפה שטוחה ופתוחה כפעילות ספורט, ריקוד,

קבלת פנים וכדומה. מערכת ישיבה טלסקופית כוללת מגוון סוגי ישיבה

מספסלים ועד כורסאות מהודרות

, מתנ"ס, דיור מוגן, בהיכלי תרבות, בית ן אם מדובר באולם רב תכליתי בי

ן מערכת ייחודית י מלון או אולם ספורט. פנו אלינו אנו נסייע לכם לאפי

וייעודית לחלל ולצרכים שלכם

במערכות ישיבה טלסקופיות משולבות מערכות מורכבות של מנועים

ן ואחריות הם פרמטרים קריטיים לסוג ומנגנונים. איכויות פרימיום, מוניטי

יז מציעה מגוון מערכות ממיטב היצרנים בארה"ב ו . מרקטו מערכות אלו

ן, חצי אוטומטית או ידניות. כולן ואירופה. מערכות אוטומטיות לחלוטי

בטיחותיות, ואמינות במיוחד .

דני בית   - טלסקופית  ישיבה  מערכת 

INTTEGRAB דגם
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באולם  טלסקופית  מערכת 
ן  מוצקי קריית  ספורט 

מתקפל פלסטיק  כיסא   TP SPORT- 96 S



גולדה  ספר  בית  לטריבונה  כיסאות 

קונזולה  עם   OMSI

M-2011 OMSI

מושבים לטריבונה חיצונית \ פנימית

מבית חברת OMSI (אירופה) תוספת

קונזולה \ גב המושב דופן כפולה



כיסא מתקפל מיוצר בטורקיה מיועד לאצטדיונים והיכלי 

ספורט

METE PLASTIK- FORZA

אולם תצוגה , תושיה 13 תל אביב 03-9444482


