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Sparta	 System	 AB	 utvecklar	 och	 importerar	 utrustning	 för	 kultur	 och	 evenemangsindustrin.	 SPARTA	 NYTT	 är	 vårt	 informationsblad	 med	 nyheter.	 
Vi	 har	 fått	 din	 e-mail	 adress	 genom	 öppna	 källor	 på	 Internet.	 Om	 du	 vill	 du	 hänga	 med	 och	 mottaga	 det	 gläder	 det	 oss.	 Om	 inte,	 v.v.	 meddela	 oss.

ÖKADE	 MÖJLIGHETER	 TILL	 STILREN	 ANPASSNING	 
TILL	 DET	 OFFENTLIGA	 RUMMETS	 INTERIÖR	 MED	 DEN	 
NYA	 GENERATIONEN	 AV	 TELESKOPLÄKTARE.
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SPARTA	 NYTT

En	 teleskopläktare	 ökar	 varje	 publiklokals	 användningsområde	 genom	 att	 den	 både	 erbjuder	 
sittplatser	 och	 en	 frilagd	 golvyta.	 Med	 den	 nya	 generationens	 teleskopläktare	 lämnar	 man	 den	 
enkla,	 primitiva	 sporthallsläktaren	 för	 en	 läktare	 som	 bättre	 svarar	 mot	 marknadens	 krav.	 

Teleskopläktare

Den	 övre	 bilden	 visar	 en	 utfälld	 teleskopläktare.	 Den	 undre	 bilden	 visar	 dels	 den	 fria	 golvytan	 som	 
skapats	 när	 läktaren	 fällts	 in	 och	 dels	 hur	 frontpaneler	 av	 trä	 kan	 anpassa	 läktaren	 till	 lokalens	 interiör.
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SVAG	 UTVECKLING
Teleskopläktaren	 har	 funnits	 i	 omkr.	 80	 
år.	 Dess	 utveckling	 har	 inte	 följt	 dagens	 
samhälles	 höga	 krav	 på	 komfort,	 
hantering,	 ergonomi,	 säkerhet	 och	 
utseende.	 T.ex.	 att	 den	 estetiskt	 skall	 
smälta	 in	 i	 den	 befintliga	 lokalens	 interiör.	 
Läktarens	 stålchassie	 med	 sina	 stag	 och	 
hjul	 har	 varit	 fullt	 synligt	 eller	 dolt	 bakom	 
ett	 draperi.	 Det	 vidöppna	 chassiet	 har	 
varit	 en	 säkerhetsrisk.	 Det	 har	 länge	 
saknats	 ett	 elegantare	 alternativ	 till	 den	 
primitiva	 sporthallsläktaren

EN	 TILLVERKARE	 I	 FRAMKANT.
Den	 franska	 tillverkaren	 av	 
teleskopläktare,	 Master	 Tribune	 S.A.S.,	 
satsar	 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.	 

KLARAR	 ÖKANDE	 KRAV
En	 teleskopläktare	 i	 en	 skola	 t.ex.	 måste	 
klara	 den	 miljöns	 hårda	 slitage,	 kunna	 
låsas	 osv.	 För	 ett	 konserthus	 gäller	 
speciella	 akustiska	 krav.	 I	 en	 konferens-
hall	 skall	 stolarna	 vara	 så	 bekväma	 att	 
man	 klarar	 av	 att	 sitta	 och	 arbeta	 under	 
extremt	 långa	 sittpass	 på	 kanske	 upp	 till	 
tio	 timmar.	 Stolarna	 skall	 kunna	 
kompletteras	 med	 skrivskivor.

SPARTA NYTT Teleskopläktare


