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KOMPAKTOWY
I WSZECHSTRONNY

Theo to fotel, który świetnie wpisuje się  
w nowoczesne trendy projektowe 
pomieszczeń wielofunkcyjnych dzięki  
swoim niewielkim rozmiarom oraz 
uniwersalnemu wyglądowi.

Fotel jest przystosowany do montażu  
na systemie składania, dzięki czemu  
może być stosowany na trybunie 
teleskopowej, natomiast jego konstrukcja  
na belce umożliwia również montaż  
w systemie rzędów przesuwnych.



KOMPAKTOWY
I WSZECHSTRONNY



Trybuny teleskopowe to rozwiązanie pozwalające na elastyczne 
zarządzanie przestrzenią obiektu. System wysuwanych rzędów  
o różnej wysokości pozwala na dopasowanie widowni do typu  
i wielkości wydarzenia. Trybuny dzielą się na stacjonarne -  
przytwierdzone do ściany i podłoża, i mobilne - umożliwiające  
większą liczbę konfiguracji.

Każdorazowo, trybuny projektowane indywidualnie, tak by odpowiadały 
na potrzeby Klienta i były zgodne z wymogami technicznymi i estetyką 
danej sali. Produkt jest trwały, niezawodny i najwyższej jakości,  
a zastosowane mechanizmy są łatwe w obsłudze. Elastyczne  
rozwiązanie sprawia, że w obiekt staje się wielofunkcyjny.

Hotel Bania **** Thermal & Ski, Białka Tatrzańska

TRYBUNY TELESKOPOWE



Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa



Typ montażu 

Typ C 
Do podłoża 

na belce

OPCJE MONTAŻU

Pochyła Stopnie

Rodzaj podłogi

Płaska

Ustawienie foteli

Po prostej Typ TT 
na trybunie  

teleskopowej

CECHY I OPCJE

  Możliwość montażu na trybunie teleskopowej  
i w systemie rzędów przesuwnych

  Podłokietniki z drewna litego
  Nakładki na siedzisku i oparciu ze sklejki bukowej
  Numeracja miejsc i rzędów

WYMIARY

CERTYFIKOWANA PRODUKCJA

ISO 9001:2000 ISO 14001
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Poszczególne wymiary mogą być indywidualnie dostosowane do projektu.  
Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.

Theo z nakładkami ze sklejki
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Nowy Styl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: zmian konstrukcyjnych i zmian w palecie wykończeń produktów. 

Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.
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SIEDZIBA GŁÓWNA
Nowy Styl Sp. z o. o.
ul. Pużaka 49 
38-400 Krosno 
T +48 13 43 76 100
E info@nowystylgroup.com

DZIAŁ SPRZEDAŻY  
FORUM SEATING
ul. Jasnogórska 9 
31-358 Kraków
T +48 12 63 98 620 
E info@forumseating.com

Forum Seating jest marką 
Grupy Nowy Styl
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