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  YK 3011 מושב

    DAFENGתוצרת חברת 

  

 תאור כללי .1

הינה אחת החברות המובילות בעולם בתחום ייצור ואספקת מושבי ספורט ומערכות " "DAFENGחברת  
והיא בעלת מוניטין רב באספקת , מפעלי החברה ממוקמים בסין. מושבים חכמות לאולמות והיכלי ספורט

בין הפרויקטים שהחברה . ט בינלאומיים ברחבי העולםמאות אלפי מושבים לאצטדיונים והיכלי ספור
" קן הציפור"אצטדיון ( 2014ינג 'לקחה בהם חלק נכללים האצטדיונים האולימפיים של אולימפיאדת בייג

  .בדרום אפריקה 2010והאצטדיונים שאירחו את משחקי המונדיאל בשנת ) הידוע

ם שהחברה ת מושבי הספורט האחרוניהינו אחד מהדגמים החדשים והמעוצבים מסדר YK 3011דגם 
, המושב הינו מושב אמין .המעוגן בצורה חזקה לתשתית ,בעל משענת, הינו מושב קבועהמושב . פיתחה

  .טיחה לאבזור אולמות והיכלי ספורט ואצטדיוני כדורגלמהווה בחירה מצוינת ומב, עמיד ואיכותי

  

 תכונות ונתונים טכניים .2

בעל דופן  ,HDPE  - High Density Polyethylene)( בצפיפות גבוהה פוליאתילןהמושב עשוי  •
המושב עומד בתקני  .ובעל עיצוב ומבנה ארגונומי מתקדםחזק ועמיד במיוחד המושב . כפולה
 המחמירים ביותר וכולל מסגרת חיזוק למושב כך שניתן אף לעמוד על המושב ללא שבר החוזק

 .)חובה לפי התקנים החדשים(

 .UV לקרינת עמידות גבוהה  •

 שעות 2000בדיקת קרינה מוגברת של ( ASTM G155-05 Cycle 1המושב לפי תקן עמידות גוון  •
     ).שנים בשמש 10מדמה חשיפה של כ  -

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

מניעת לים אחורי יםרגשני בומרכזיים מגולוונים ומוסתרים גים י שני בר"חיבור המושב נעשה ע •
 ).דחיפה מגב המושב(הרמת המושב מחלקו האחורי 

 . המושב קל מאד בניקוי ובעל חור ניקוז למים •

 .ניתן להוסיף למושב מספור מתאים המוכנס למגרעת תואמת •

 .755י "בהתאם לת ועומד בדרישות י מכון התקנים הישראלי"המושב נבדק ע •

 .והתאחדות הכדורגל FIFA ,UEFAעומד בדרישות  •

 .שנים כנגד פגמי ייצור והתקנה 5 משךניתנת אחריות יצרן ל •

 .מ"ס 41: אורך מושב. מ"ס 45: רוחב המושב. מ"ס 30 :גב מושב •
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