Voordelen ‘The Boxseat’
1. Het voordeel van een hoge rugleuning

De stoelen met een hoge rugleuning bieden een substantieel voordeel voor de veiligheid van het
publiek. Daarnaast biedt de hoge rugleuning een uitzonderlijk comfort.
2. Design van de stoel

De vorm van de stoel (Vierkant) zorgt ervoor dat de stoelen goed aan elkaar aansluiten. De rechte
belijning voorkomt dat het publiek met de voeten blijven steken en ten val komt.
3. Soft “Tip-Up” mechanisme

Het ontwerp van de stoel en het soft ‘tip up’ systeem zorgt ervoor dat het onmogelijk is om met je
vingers tussen de stoel te komen. De stoel voorkomt in dit geval ongelukken, meestal veroorzaakt
door metaal dat in vele andere stoelen is verwerkt.

4. Superieure Comfort

Het ergonomisch design van de stoel levert het hoogte niveau aan de toeschouwers wanneer het
gaat om comfort. De stoel biedt het meest up-to-date engineering beschikbaar.
5.

‘Plug & Play’ Installatie

De ‘Plug and Play’ installatie van de stoelen garandeert dat het system in een minimale tijd is te
gebruiken. De methode om de stoelen te installeren maakt het ook mogelijk om gemakkelijk de
ruimte tussen de stoelen aan te passen.
6. Strap Systeem

Het bevestigen van de stoel op de rail door middel van de strap zorgt ervoor dat de stoel in een
handeling vast zit. Anders dan andere stoelen waarbij de stoelen periodiek opnieuw aangedraaid
dienen te worden. Operationele kosten gaan op deze manier omlaag. Het belangrijkste voordeel van
de strap is dat de stoel dus niet meer losser gaat zitten.

7. Horizontale aanpassing van de stoelen

Het railsysteem zorgt ervoor dat de stoelen afzonderlijk van elkaar op de juiste plaats bevestigd
kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat dit tussentijds ook gemakkelijk aangepast kan worden en
dat de stoelen allemaal recht boven elkaar komen te staan.
8. Hoog Rail Systeem

Het hoge railsysteem reduceert installatie, onderhoud and loonkosten. De rail wordt geïnstalleerd op
400mm boven de grond en zorgt daardoor ook dat de rijaanduiding makkelijker te vinden is en de
gangpaden makkelijker schoon te maken zijn.
9. Slank Design

Het slanke design van de stoel draagt bij aan een breder gangpad tussen de rijen. Het is hierdoor
mogelijk om elkaar gemakkelijk in het gangpad te passeren. Daarnaast biedt het mensen in een
rolstoel meer comfort. De veiligheid van het publiek wordt ook gegarandeerd doordat de
toeschouwers makkelijker in en uit het stadion kunnen komen ten tijde van calamiteiten. Tevens is
het stadion hierdoor in staat om sneller te openen en sneller te sluiten. Hierdoor gaan loonkosten en
elektriciteitskosten omlaag. Een breder gangpad zorgt uiteindelijk ook voor een stijging van de
omzet. Het is voor de bezoekers makkelijker om de horecagelegenheden te bereiken.
10. Sterkte en Duurzaamheid

Alle stoelen zijn zorgvuldig geëngineerd, wordt heeft gezorgd voor een uitzonderlijk sterke en
duurzame stoel. Ondanks dat de stoelen tegemoet komen aan alle internationale standaarden kan
elke stoel, indien gewenst, door het gebruik van hoogwaardigere kunststoffen en metalen verder
worden geüpgrade.
11. Rij en stoelnummer aanduiding

Door de duidelijke zichtbaarheid van de rij en stoelnummers is de locatie van de stoel is gemakkelijk
te vinden. Het hoge railsysteem zorgt ervoor dat de rijaanduiding opvalt en uitsteekt boven
bijvoorbeeld de trappen en andere obstakels. De stoelnummers zitten zoveel mogelijk op ooghoogte.
12. Brandvertrager

De hoogte van het railsysteem zorgt ervoor dat de stoel minder snel vlamvat. Additioneel zijn alle
stoelen te vervaardigen uit brandvertragend materiaal. De mate van benodigde bescherming
verschilt per project.

