ABACUS
projekt: Rebecca Stewart

Obiekty
sportowe

STADIONOWY
DESIGN
Prosty, nowoczesny design i wyjątkowe walory
ergonomiczne to kluczowe zalety krzesła Abacus.
Model zaprojektowany przez Rebeccę Stewart
w renomowanym, międzynarodowym studiu
architektonicznym Arup jest jednym z najbardziej
kompaktowych w ofercie Forum Seating. Został
wyróżniony prestiżową nagrodą FX Award przyznawaną
międzynarodowym talentom wzornictwa.

PROJEKT:

REBECCA STEWART
Ukończyła inżynierię mechaniczną na Uniwersytecie w Bristolu
oraz podyplomowe studia z inżynierii wzornictwa przemysłowego
prowadzone przez Royal College of Art we współpracy z Imperial
College w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ford
Motor Company, gdzie pracowała przy zarządzaniu łańcuchem
dostaw komponentów, projektowaniu maszyn oraz testowaniu
ich wydajności. Następnie dla Aston Martina przygotowywała
interfejsy użytkowników z uwzględnieniem wszystkich aspektów
dotyczących budowy maszyn oraz ich wyglądu. Projektantka
zawsze dba o to, żeby technologia szła w parze z potrzebami
rynkowymi. Obecnie pracuje w Arup. Dla Grupy Nowy Styl
zaprojektowała krzesła stadionowe Abacus.

Krzesła Abacus są wykonane z barwionego w masie
polipropylenu, co gwarantuje trwałość koloru. Brak
metalowych elementów sprawia, że są niezawodne
w każdych warunkach atmosferycznych. Dzięki
mechanizmowi grawitacyjnemu siedzisko składa się
automatycznie i zapewnia szerokie przejście w rzędach.
Krzesło po złożeniu siedziska zajmuje niewiele miejsca.
Linia Abacus jest odporna na różnego rodzaju zniszczenia
mechaniczne, co zostało potwierdzone testami
wytrzymałościowymi. Krzesło występuje w kilku wariantach
umożliwiających aranżację trybun standardowych, loży VIP,
a także miejsc dla prasy.

ABACUS

Siedzisko i oparcie są wykonane z barwionego polipropylenu, co sprawia, że kolory są bardziej
intensywne i nie blakną pod wpływem warunków atmosferycznych. Testy potwierdzają, że
dotyczy to całej gamy kolorystycznej. Krzesła są wytrzymałe i mogą służyć kibicom przez
wiele lat.

ABACUS

Krzesło Abacus Silver ma wszystkie zalety podstawowego modelu. Dodatkowo, dla
większego komfortu użytkownika, na oparciu i siedzisku zamontowano tapicerowane
nakładki wypełnione pianką.

BRONZE

SILVER

WYMIARY*:
Abacus Bronze / Silver Typ B

Abacus Bronze / Silver Typ C
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* Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.
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ABACUS

GOLD

Ten model został zaprojektowany z myślą o wymagającej publiczności. Siedzisko oraz oparcie
umieszczono w pokrowcu ze skaju odpornego na warunki atmosferyczne i wypełnionego
grubą warstwą pianki. Takie rozwiązanie zapewnia wygodę i pozytywnie wpływa na estetykę
przestrzeni.
Abacus Gold to wytrzymałe krzesło o podwyższonym standardzie. Może być wyposażone
w dwustopniowy system wentylacji lub klimatyzacji, który rozprowadza powietrze przez
perforowaną tapicerkę. Dzięki temu można z niego komfortowo korzystać także w upalne dni.

WYMIARY*:
Abacus Gold Typ B

52,1
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Abacus Gold Typ C
52,1
27,7
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CECHY SZCZEGÓLNE ORAZ DOSTĘPNE OPCJE:
 Krzesła są instalowane na belce przytwierdzonej do podłogi lub do czoła stopnia. Mogą być montowane po łuku o promieniu 15 m.
 Produkty z tej linii mogą być wyposażone w system ogrzewania siedzisk.
 Dodatkową opcją są podłokietniki wykonane z poliamidu z włóknem szklanym.
 Krzesła mogą mieć uchwyt na napój przytwierdzony do podłokietnika.
Tabliczki z numerami krzeseł są trwale przymocowane i odporne na warunki atmosferyczne.
Do krzeseł można przymocować pulpity dla prasy wykonane z HPL – tworzywa o doskonałych parametrach wytrzymałościowych.

* Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.
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CERTYFIKOWANA PRODUKCJA:
Produkujemy na światowym poziomie,
nasze siedziska charakteryzują się
najwyższą jakością oraz wytrzymałością.
We wszystkich zakładach produkcyjnych
wdrożyliśmy najlepszy system zarządzania

jakością ISO 9001:2000. Dbamy przy
tym o nasze środowisko. W większości
zakładów stosujemy system zarządzania
środowiskowego, stworzonego w oparciu
o normę ISO 14001. Pozwala nam to

na minimalizację naszego wpływu na
środowisko naturalne oraz gwarantuje brak
metali ciężkich w naszych wyrobach.

Rodzaj podłogi:

Ustawienie foteli:

Typ montażu krzesła:

Płaska

Po prostej

TYP C
do podłoża

OPCJE MONTAŻU:

Stopnie

Po łuku

TYP B
do czoła
stopnia
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