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SMIDIG	 TELESKOPLÄKTARE	 TILL	 MÖBELFÖRETAG	 I	 MALMÖ
Ett	 nytt	 möbelvaruhus	 som	 blir	 en	 viktig	 mötesplats	 globalt	 och	 nationellt	 för	 en	 hel	 koncern.	 Man	 
beräknar	 att	 det	 kommer	 ca	 1000	 besökare	 per	 vecka.	 De	 70	 mötesrummen	 och	 kontoren	 för	 
800	 arbetsplatser	 blir	 en	 viktig	 del	 i	 konceptet.
Det	 nya	 varuhuset	 utanför	 Malmö	 mottog	 i	 juni	 leverans	 av	 en	 ny	 teleskopläktare	 från	 Sparta	 System.	 
Teleskopläktaren	 innebär	 ett	 förbättrat	 utnyttjande	 av	 konferens	 och	 mötesdelen	 hos	 varuhuset	 genom	 
att	 den	 både	 erbjuder	 sittplatser	 och	 en	 frilagd	 golvyta.	 
TRYCK	 PÅ	 KNAPPEN.
Man	 trycker	 på	 knappen	 och	 det	 står	 en	 läktare	 med	 upp	 till	 87	 st	 sittplatser	 klar	 för	 publiken.	 På	 några	 
minuter.	 Icke	 permanenta	 stolar	 som	 kan	 varieras	 från	 gång	 till	 gång.	 Med	 den	 nya	 generationens	 teleskopläktare	 lämnar	 man	 den	 enkla,	 primitiva	 sporthallsläktaren	 till	 en	 läktare	 som	 bättre	 svarar	 mot	 marknadens	 krav.	 
EN	 TILLVERKARE	 I	 FRAMKANT.
Läktaren	 kommer	 från	 den	 franska	 tillverkaren	 av	 teleskopläktare,	 Master	 Tribune	 S.A.S.,	 som	 satsat	 på 	 
en	 ny	 generation	 läktare	 som	 bättre	 svarar	 mot	 dagens	 krav	 på	 anpassning	 till	 den	 exklusivare	 lokalens	 
interiör.	 Det	 gäller	 färger,	 tyger,	 mattor,	 paneler	 och	 stolmodeller.	 Alla	 detaljer	 har	 fått	 en	 genomtänkt	 
design.	 	 Master	 Tribune	 representeras	 i	 Sverige	 av	 Sparta	 System	 AB.	 
EXTRA	 DJUPA	 STEG.
Teleskopäktaren	 har	 ett	 stort	 stegdjup	 -	 100	 cm	 mot	 vanligt	 80	 till	 90	 cm.	 Detta	 ger	 extra	 bra	 utrymme	 för	 publiken.	 Den	 är	 avsedd	 för	 icke	 permanenta	 stolar.	 Längden	 är	 8,7	 m	 och	 den	 har	 fem	 höjdnivåer.	 Drivning	 med	 två	 elektriska	 
drivrullepaket	 och	 manövrering	 enkelt	 ut	 och	 in	 av	 en	 
person	 med	 en	 knappdosa.	 
Avtagbara	 räcken	 som	 bara	 
läggs	 ner	 på	 varje	 stegs	 golv	 
och	 därför	 inte	 behöver	 bäras	 
ner	 och	 upp	 från	 läktaren.
KUNDANPASSAD	 INKLÄDSEL.
Läktargolvet,	 frontpanelerna	 
och	 sidopanelerna	 är	 installerade	 med	 kundens	 eget	 trämaterial.

