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 AVANTתוצרת  DIAMONDמושבים לקהל מדגם : מפרט

  

  ותכונות עיקריות תאור כללי

י חברת אדריכלי היכלי הספורט "פותח ע. חדיש ומעוצב, הינו מושב מודרני DIAMONDמושב  •
 .מהמובילות בעולם בתחום KMPהגרמנית 

מוניטין רב באספקת מאות אלפי מושבים איכותיים ומתקדמים ביותר , AVANTלחברת  •
 .ביניהם האצטדיונים האולימפיים, להיכלי ספורט ואצטדיוני ספורט

-בכמות של למעלה מ, לאוניברסיטאות 2011המושב נבחר עבור אליפות העולם לשנת  •
 .מושבים 60,000

, HEAVY DUTY, בי המומחים בנושא מושביםי טו"המושב הינו מושב ארגונומי שתוכנן ע •
 .המיועד להתקנה חיצונית ופנימית

 .HDPE – High Density Polyethyleneמשענת גב המושב עשויים  •

עומד בדרישות החוזק המחמירות ביותר וכולל , המושב בעל דופן כפולה חזק ועמיד במיוחד •
 .עמוד על המושב ללא שברמסגרת חיזוק פנימית ממתכת מגולוונת למושב כך שניתן אף ל

 .מגולוונים ועמידים לאורך שנים, כל חלקי המושב אנטי וונדליים •

עשויה פלדה מגולוונת מאסיבית בלתי , אנטי וונדלית, קונסטרוקציית נשיאה לעומסים כבדים •
 .או צבועה בתנור, מחלידה

 . UVבעל עמידות גבוהה בקרינת  •

 .שנים 5-אחריות ל •

מבוסס על מערכת מוסתרת ואיכותית ביותר , אוטומטית עם הקימהמשטח הישיבה מתקפל  •
 .ללא צורך בתחזוקה לאורך כל חיי המושב

המושב עומד בתקן הפעלה מהמחמירים ביותר המחייב הפעלה של עשרות אלפי מחזרים  •
 .ללא תקלה

 .מנגנון קיפול המושב מוגן ובנוי בצורה שאינה מאפשרת לכידת אצבעות  •

כך שמתקבל מראה נקי ונאה ואין ' ראשי ברגים וכד,לא חיבורים משטח הישיבה חלק ל •
 .  אפשרות של פגיעה עקב גוף בולט או אי נוחות בישיבה עקב כך

י מתן "אחור וזאת עמגב המושב בנוי כך שהוא מגן על היושב בפני פגיעות מהיושבים בשורה  •
 .חיפוי מתחת לקו משטח הישיבה

כך שמתקבל מראה נקי ונאה ואין אפשרות ' ראשי ברגים וכד,גב המושב חלק ללא חיבורים  •
 .  של פגיעה עקב גוף בולט או אי נוחות בישיבה עקב כך

 .בעל מגוון גוונים, המושב בעל עיצוב מתקדם  •

למושב מנגנון הקובע במדויק את זווית הקיפול כך שבמצב מקופל כל המושבים באותו קו  •
 .ה מראה אחיד ונאהדבר המקנ

 .המושב קל מאד באחזקה ובניקוי •

אך ההתקנה ) שלח(על גבי משטח ההליכה או לרום המדרגה  ניתנים להתקנההמושבים  •
לרום המדרגה מאפשרת שטח הליכה פנוי וקל לניקוי ולכן מומלצת במידה וניתן לבצע 

 .התקנה מסוג זה

ן להטביע בתוך שקע מותאם בקצה השורה מכסה מסמן את מספר השורה ובכל מושב נית •
 .את מספר הכסא
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  נתונים טכניים

  :מתוכנן ומיוצר לפי התכנון והדרישות הבאותהמושב 
תוסף נגד , פלסטיק המושב בעל מבנה מוקשח וחזק במיוחד ובעל תוסף למניעת דהייה .1

 .אש ונגד פליטת גזים רעילים בעת שריפה
 4.2.1עמידות באש לפי  755לפי בדיקה  921לפי תקן ישראלי בדיקות עמידות באש  .2

 .DIN 4102-1:1998ולפי 
 Anti-UV: ISO 4892-2:2006&ISO 105-A02:1993 -של המושב לפי  UVעמידות  .3

Cor2:2005  . 
 ISO 105 B02:1999 -יציבות וחוסר דהייה של הפלסטיק לפי .4
 EN12727:2000 - עמידות בעומסים לפי  .5
קיימת אופציה של צביעה . מגולווניםכל חלקי המתכת המרכיבים את המושב עצמו  .6

 .מיקרון 80-120אנטי סטאטית בעובי 
 .קל בניקיון - גימור חלק .7
  
  ט מגנלי "מק

  

  התקנה לרום המדרגה

  

  התקנה לשלח המדרגה
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  דגמי המושב

) מתאים להתקנה חיצונית ופנימית(גימור פלסטי חלק קל בניקיון : למושב שתי אפשרויות גימור
מיועד בעיקר למקומות מקורים או מחייב (ציפוי גמיש לנוחות ישיבה מרבית וגמור עם שכבת 

  ).כיסוי המושב בגמר המשחק

  

  קל בניקוי -גימור פלסטי חלק

      

  

  גימור עם כיסוי גמיש

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  04-8418245 :פקס,  074-7808400: טל . 26112, 37העמלים : חיפה

  03-6480606 :פקס,  074-7808100 :טל . 69513 ,13קהילת סלוניקי : תל אביב

  מגנלי 

  .מ.מגנלי  ש, צרעה, טקניון –גלובל ישראל 

 www.magenli.com  

  מידות המושב

  

  

 


