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  מרופד  901BOXמושב מדגם 

 THE BOX SEATתוצרת חברת 

  

 תאור כללי .1

מן הינו מושב מתקדם  THE BOX SEATתוצרת חברת  901מושב מתקפל ומרופד מדגם 
וד והאיכותי וכולל בנוסף ריפ החדיש 901המושב בנוי בבסיסו כדגם  .השורה הראשונה

הדגם . גבוהה במיוחדנוחות ישיבה  מעניקאשר באזור משענת הגב ומשטח הישיבה 
  .המתואר בעל מוניטין רב בעולם וידוע כאחד המושבים האיכותיים ביותר שקיימים בשוק

מוגן בפטנט ייחודי של החברה ומעניק אסתטיות , המושב מעוצב ברמה גבוהה במיוחד
בעל חומרים פולימריים איכותיים בלבד ומורכב מהכיסא . ואלגנטיות לחלל האולם וההיכל

  .ומת הדגמים המתחריםעמידות גבוהה לע

 של שונים צבעים מספר בין שילובים ליצור ניתן. לבחירה וצבעים גוונים של רחב מגוון ישנו
 בהתאם וייחודי מעוצב מראה להענקת' וכו היד משענת, הישיבה משטח, הגב משענת
  .הלקוח לדרישת

  

 תכונות ופרטים טכניים .2

רוחב המושב במצב . ט גדולקיפול צר מאוד המאפשר מעבר נוח לקהל ומרווח מילו •
 .מ"ס 21-מקופל הוא כ

 . המושב אנטי ונדלי. בעל עמידות וקשיחות גבוהה, המושב בנוי בצורה מאסיבית ביותר •

 ).בלבד 3בדור (מכיל צלעות חיזוק מאסיביות וציר פנימי מוגן מים  •

 .כולל ריפוד איכותי הנשמר לאורך שנים •

 .UVעמידים , חומרי הגלם של הכיסא עשויים מפולימריים איכותיים בלבד •

 .נקי ובטיחותי, מבנה חלק •

 .עלות תחזוקה אפסית •

 .החלפת מושב או צד אינה מחייבת פירוק של המושבים מהצדדים –כל מושב עצמאי  •

התקנה על גבי קורה אורכית המאפשרת הן כוון גובה של כל שורה בנפרד תוך שמירה  •
 וית ראייה מיטבית וגובה ניקיון נוח מתחת לכיסאעל זו

 משטח ,לכוסות מתקן ,ידיות עבור תוספת לרבות VIP של נוספות אופציות למושב •
 .'וכו מחשב להנחת המתאים כתיבה
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