Goal SRSK Akustik
FORMPRESSAT TRÄ MED HÖG KOMFORT

Goal SRSK Akustik är en kompletterad variant av vår mest populära läktarstol Goal. Vi har kompletterat ryggbrickan med ett
skyddsrör på ovankanten för att förhindra att träryggen skadas
då åskådare ibland sitter med fötterna uppe på framförvarande
stols ryggstöd, vi har även perforerat undersidan av sitsen för
att de akustiska egenskaperna i anläggningen skall bli bättre.
I standardutförande är trädetaljerna till Goal SRSK tillverkade i
klarlackerad bok. Läktarstolen finns i ett flertal valbara träslag.
Goal SRSK levereras med brandklassad klädsel på sits & rygg.
I vårt standard tyg sortiment finns ca 40 olika tygkulörer och
mönster att välja mellan, som alla är brandklassificerade
enligt EN1021-1 samt EN 1021-2. Som referensanläggningar
för denna läktarstol kan nämnas; Malmö Arena, Kristianstad
Arena, Lund Arena, Lindesbergs Arena, Helsingborgs Arena m fl.
Arkitekterna har utvecklat denna stol till att vara en perfekt
sittplats för åskådare under många timmar.

Goal SRSK Akustik har följande fördelar:
• Ergonomiskt utformad stoppad träsits
• Motviktsbalanserad sits
• Perforerad undersida av sitsen för att ge bättre akustiska
egenskaper
• Ergonomiskt skålformat stoppat ryggstöd i formpressat trä
• Skyddsrör på ryggbrickans ovankant för att förhindra att
ryggen förstörs då åskådare sitter med fötterna uppe på
framförvarande stols ryggstöd
• Plats för nummerbricka i rygg eller på undersidan av sitsen
• Alla trädetaljer kan betsas / målas i önskad kulör
• Kraftigt stålstativ som tål hård belastning
• Specialtillverkat rotationsbeslag som ger tyst upp- och
nedfällning av sitsen.
• Stort urval av brandklassificerade tyger för stoppning
• Enkelt utbytbar rygg och sits vid förstörelse
• Löstagbar sitt & ryggdyna vid rengöring
• Kan förses med integrerat pressbord

Färger:
Kulören på stativet till Goal SRSK
Akustik kan väljas helt fritt enligt
RAL- skalans alla kulörer
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