
SIEDZISKO
DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

MODEL WO-07

OPIS PRODUKTU
siedziska stadionowe WO-07 produkowane są techniką 
wtrysku przy użyciu wysokiej jakości tworzywa - polipropylenu 

powierzchnia siedziska i oparcia jest gładka oraz zapewnia 
wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo poprzez 
ergonomiczne wyprofilowanie swych płaszczyzn i zaokrąglenie 
wszystkich krawędzi

wzmocniona konstrukcja nośna siedziska w dolnej – tylnej 
jego części, wyposażona w ściankę wsporczą, zapewniającą 
podporowe usztywnienie poprzeczne

wzmocnione oparcie, posiada z zewnętrznej strony podpory 
konstrukcyjne w postaci 6 pionowych ścian żebrowych, górna 
płaszczyzna oparcia krzesła na długości - 30 cm, ukształtowana 
równolegle do powierzchni podłoża oraz zaopatrzona 
w szeroki – 3 cm falc zabezpieczający jego górną krawędź 
z 5 zastrzałami

w miejscu styku płaszczyzn siedziska i oparcia krzesła, 
widoczne obustronne wcięcie – taliowanie, podnoszące 
sztywność statyczną produktu

w środkowej części siedziska stadionowego, znajduje się otwór 
odprowadzający nadmiar wody

prosty sposób montażu do konstrukcji metalowej przy 
użyciu 2 śrub lub podłoża betonowego przy użyciu 2 kołków 
rozporowych eliminuje konieczność używania innych 
dodatkowych elementów wsporczych

miejsca mocowań w siedzisku stadionowym są zasłaniane 
dwoma zaślepkami

krzesło stadionowe w dolnej części oparcia, posiada miejsce 
do zamocowania metalowej tabliczki z numerem,

siedzisko stadionowe może także być mocowane do 
konstrukcji metalowej trybuny lub samodzielnej konstrukcji 
wsporczej (stojącej lub wiszącej)

komponenty użyte do produkcji, uodparniają krzesło na 
wysokie i niskie temperatury oraz  promieniowanie UV

całkowita wysokość siedziska stadionowego wynosi 36 cm, 
szerokość 45 cm, a głębokość 40 cm

Wzór krzesła jest objęty ochroną na terenie Polski oraz innych 
krajów Unii Europejskiej.

Krzesło stadionowe posiada atesty - opinie 
z badań: 

trudnopalności, toksyczności oraz wytrzymałości 
(4 stopień)



PRZYKŁADY 

MOCOWANIA

STANDARDOWE KOLORY

MODEL WO-07

siedzisko mocowane 

do betonu lub konstrukcji 

metalowej 2 kołkami 

rozporowymi lub śrubami

czerwony 

RAL 3020
zielony 
RAL 6032

żółty 
RAL 1003
niebieski 
RAL 5010

SZEROKOŚĆ OSIOWA

DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ - STOJĄCEJ

BEZPOŚREDNIO DO STOPNI

DO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ - WISZĄCEJ

PRODUCENT: siedzisk i trybun sportowych, krzeseł audytoryjnych, 
foteli kinowych, teatralnych i konferencyjnych.

PROSTAR
Starołęcka 44a
61-361 Poznań

www. prostar.pl
www.trybunysportowe.pl prostar@prostar.pl

telefon:+48 61 662 18 01
telefon:+48 61 662 18 02
komórka: +48793 830 658
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