
Läktarstol Abacus  

Abacus  bronze 

 

Sittplatser system för krävande publik 

Design 

Modern och enkel kon-

struktion. Detta är Abacus: 

en stol skapad av Arup, en 

UK designstudio, vinnaren 

av FX Award  

Funktioner: 

Ergonomiska sits och 

rygg ger komfort. Tack 

vare den gravitation-

slag mekanismen fälls 

sätet automatiskt ger 

en bred passage mel-

lan raderna. 
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Abacus  bronze 

 

 

 

Sätet och ryggstödet är gjorda av 

färgade polypropen. 

 

Delar av injicering av gas i for-

men. 

 

Handtagen är gjorda av polyamid 

 Delar stolen har injicerad gas i  

formen. 

 

 Handtagen är gjorda av polya-

mid.  

Stol gjord av polypropylene med 

FR och UV-skydd. 

 

Monterade på steg höjden eller 

golv på aluminium balk med gal-

vaniserat stödja stålkonstruktion. 
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Abacus  bronze 

Egenskaper, funktioner och material  

 

Automatiskt Fällbar sits 

Bärande konstruktionen: 

Installationsskenan i aluminium 
Installationsskenan som stolen monteras på och är 

fäst med två aluminium klämmor kan installeras 

på det vertikala sättsteget Typ B såväl som i det ho-

risontella plansteget med hjälp av infästningskon-

soler mot betongen Typ C 
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Montage Abacus  bronze 

Montage på horisontellt plansteget med hjälp av 

infästningskonsoler mot betongen Typ C. 

Abacus Bronze 
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Montage Abacus  bronze 

Installationsskenan kan installeras på det vertikala sätt-

steget Typ B 

 



Läktarstol Abacus  

 

Abacus  silver 

 

 

Abacus Silver: 

 

Stoppade dynor monterad på ryggstöd 

och säte.. 

 

Stoppning med en tjocklek av 10 mm 

 

Abacus Silver med eco-läder mjuka 

kuddar på sits och rygg och kan förses 

med armstöd. 

 

Modern uppfällbart sits av polypropen 

med FR och UV-skydd 

 

Monterad på steg höjd eller golv på 

aluminium balk med galvaniserat stål-

konsol. 

 

Separata flyttbara armstöd av PA och 

förstärkt med Fiberglas 
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Montage Abacus  silver 

 

 

Installationsskenan kan installeras på det vertikala 

sättsteget Typ B 

Abacus Silver 
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Montage Abacus  silver 

Montage på horisontellt plansteget med hjälp av in-

fästningskonsoler mot betongen Typ C. 

Abacus Silver  
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Abacus  gold 

 
Abacus gold med eco-

läderklädsel 

 

Modern uppfällbar sits tillver-

kad av polypropen med FR och 

UV-skydd. 

 

Monterad steg höjd eller golv 

på aluminium balk med galva-

niserat stålkonsol. 

 

Separata flyttbara armstöd av 

PA och förstärkt med Fiberglas 

 

Inuti dynan är det flamskyddad 

skum med en tjocklek av 10 

mm. 
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Montage Abacus Gold  

 

 

Installationsskenan kan installeras på det verti-

kala sättsteget Typ B 

Abacus Gold  
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Montage Abacus  gold 

 

Montage på horisontellt plansteget med hjälp av infästnings-

konsoler mot betongen Typ C. 

Abacus Gold  
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Tillval - tillbehör 

 

 

Armstöd: tillverkad av polya-

mid med glasfiber. Ger bättre 

sittkomforten  

Sits numreringssystem:  

Nummerplåt är monterad på sto-

larna med aluminium nitar, sä-

kerställa väderbeständighet och 

hållbar infästning. 
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Avtal och certificat 

 

Brand-klass: 

Brand klass för lättantändlighet enligt normerna EN 

1021-1: 2006 och EN 1021-2: 2006 utfärdad av ett 

certifierat laboratorium. 

 

Brand klass för giftiga utsläpp av förbränningspro-

dukter enligt standard PN-88/B-02855 utfärdad av 

ett certifierat laboratorium 

 

Hygien godkännande:  

Hygien certiftcat utfärdas av den Nationella institu-

tet för hygien 

 

UV-resistens: 

Stolar har testats för UV resistance enligt standard 

EN ISO 4892-2. Intyg om överensstämmelse: Intyg 

om överensstämmelse med krav för standard EN 

12727:2004. 
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Standard färger  
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Teknisk specifikation  

Polyamid (PA) 

 

Polyamid (PA): 

 

Plast skall användas i inomhus eller utomhus faciliteter 

 

Hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden EN 12727)-nivå 

4 i användning intensitet stadion sittplatser (högsta nivån) 

 

Väderbeständig 

 

Enhetligt färgade under hela produktens massa 

garanterat glans av ytor 

 

Klassificeras som brandsäkert 

 

Tillfredsställer toxicitet kraven för produkter av förbränning 

och breaken-down i inomhus 

Slagtåliga vid låga temperaturer ner till −40 ° C 

 

Hög motståndskraft mot missfärgning från UV 

 antistatisk 

  

100% återvinningsbara 
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Teknisk specifikation  

Polypropen (PP) 

 

Polypropen (PP) 

 

Plast avsedda för inomhus eller utomhus faciliteter 

 

Hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden EN 12727)-nivå 

4 för användning intensitet för stadion sittplatser (högsta ni-

vån) 

 

Finns i en modifierad version med tillsatser att minska UV 

effekt – för utomhusanläggningar, eller tillsatser minskar 

brännbarhet för inomhus 

 

Inverkan resistenta vid låga temperaturer ner till −20 ° C klas-

sificeras som brandsäkert 

 

Tillfredsställer toxicitet kraven för produkter av förbränning 

och breaken-down i inomhus 

 

100% återvinningsbara  



Läktarstol Abacus  

Eco-läderklädsel 

 

 

Tekniska data.  

Sammansättning: 89% PVC, 11% bomull, slitstyrka 

50.000 Martindale cykler,  

Brandsäkert NF M2, BS5852 är-0 + 1, EN1021-1 + 2, 

DIN4102 (Del1, B2), MVSS302, DIN53438 (del 2),  

 

ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A  

 

3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM), IMO FTPC P8, lätt till 

ren-, väder- och UV-resistent, nötning DIN EN ISO 

5470-2. 
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Referens 

 

 


