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Goal SRSK Akustikk

Goal SRSK Akustikk er en komplett versjon av vår mest po-
pulære tribunestol Goal. Vi har laget en ryggstøtte med en be-
skyttende rør på toppen, for å hindre at ryggstøtten bli skadet 
ved at tilskuere i enkelte tilfeller sitter med føttene oppe på 
ryggen til stolen foran seg. Undersiden av setet er produsert
i formpresset tre, og er perforert for å gi bedre akustiske egen-
skaper av anlegget. 

Som standard leveres Goal SRSK Akustikk i lakkert bøk.
Tribunestolen finnes i flere typer tresorter. Goal SRSK
Akustikk leveres med brannklassifiserte setetrekk. Vårt
standard tekstilutvalg omfatter ca. 40 forskjellige stoff
farger og design å velge blant hvor alle er brannklassifisert
i henhold til EN1021-1 og EN 1021-2. 

Som referanse for tribunestoler der vi har installert stolen i 
utførelsen av betongtribunen inkluderer; Malmö Arena, Arena 
Kristianstad, Lund Arena, Lindesbergs Arena, Helsingborgs 
Arena m. fl. Arkitekter har utviklet dette setet for å være en
perfekt sitteplass for tilskuere i mange timer.

Goal SRSK Akustikk har følgende fordeler:
• Ergonomisk utformet polstret sete
•  Motvektsbalansert sete
•  Perforert underside av setet for å gi bedre akustiske egenskaper
•  Ergonomisk skålformet rygg med polstring
•  Rygg beskyttende rør på ytterkant, for å hindre at rygg 
 støtten bli skadet ved at tilskuere i enkelte tilfeller sitter  
 med føttene oppe på ryggen til stolen foran seg.
•  Plass til nummerplate på baksiden eller på setet
•  Alt treverk kan beises / malt i alle farger
•  Stabil stålramme som tåler tung belastning
•  Spesialtilpasset rotasjonsbeslag som gir en skånsom og  
 lydløs opp- og nedsenking av setet
• Bredt utvalg av brannklassifiserte stoffer for stoltrekk
•  Lett å skifte ut sete og rygg ved eventuell ødeleggelse
•  Avtakbart sete og ryggpute for rengjøring
•  Kan utstyres med integrert pressebord

Farger:
Stålrammene til Goal SRSK Akustikk kan
leveres fritt etter RAL-skalaens fargevalg
RAL- skalans alla kulörer
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