S.R.L.

SIBIU 550256 , ROMÂNIA
Str. PIETRARILOR nr. 6 ( str. Pielarilor nr. 17)
J32/1812/1992 ; C.F. R800275

Tel./Fax.: 0269/ 23.60.53; 0269/ 42.37.77
SCAUNE RABATABILE şi AMENAJĂRI INTERIOARE
Tel.:
0723 24.05.18
pentru: SĂLI DE SPECTACOL, CONFERINŢĂ şi CINEMATOGRAFE
e-mail: ahertoiu@yahoo.com
HUSE,
TAPIŢĂRI, REAMENAJĂRI INTERIOARE şi ACCESORII
Banca Transilvania Sibiu
pentru:
AUTOCARE, AUTOBUZE, MICROBUZE, AUTOTURISME
Cod IBAN: RO63 BTRL 0330 1202 6701 58XX
În atenţia d-lui (d-nei) director,

OFERTĂ DE PRINCIPIU
Venind în sprijinul Dvs, firma noastră vă oferă un excelent raport Calitate/preţ într-o gamă largă de materiale, modele şi
servicii pentru dotarea SĂLILOR DE SPECTACOL, CONFERINTA şi a CINEMATOGRAFELOR.

SCAUNE RABATABILE PENTRU SALI DE SPECTACOLE :
sunt disponibile in 3 variante:
- CLASIC *(recomandate pentru săli conferintă, săli asteptare, cinematografe,...)
- CONFORT *(recomandate pentru săli de spectacol si conferinţă, teatru...)
- ELEGANCE *(recomandate pentru săli cu pretenţii deosebite)
Scaunele pot fi montate in amfiteatru, in linie dreapta sau in forma de semicerc.
Cadrul şezuturilor şi spătarelor scaunelor este realizat din lemn masiv, cu structura de miez elastic
pentru interior (pentru mărirea confortului si rezistenţei în timp), îmbrăcat complet cu poliuretan si tapiţerie.
- materialul folosit pentru tapiţerie este:
1) PLUŞ ŢESUT „UNI” PENTRU TRAFIC INTENS (peste 40 culori şi nuanţe)
2) IMITATIE DE PIELE
3) PIELE NATURALĂ
4) DIVERSE (plus raiat, stofa,….)
Cotierele au structura din lemn îmbrăcat cu poliuretan si tapiţate integral
Şezutul scaunelor se rabatează automat (revine automat in poziţia strâns), cu posibilitatea reglării
forţei de rabatare. Mecanismul de rabatare al şezutului scaunelor nu este vizibil (ex. :fără arcuri exterioare)
Picioarele scaunelor au structura metalică şi sunt fixate rigid în podea.
Exista posibilitatea alegerii intre scaune cu cotiera comuna (pentru mărirea numărului de locuri in
sala)sau cotiere duble(pentru sporirea confortului).
Culoarea tapiţeriei se personalizează conform cerinţelor beneficiarului

RE-TAPISAREA SCAUNELOR EXISTENTE:
- in cazul in care scaunele din sala dumneavoastră, corespund din punct de vedere al structurii de rezistenta si necesita doar
schimbarea tapiţeriei, societatea noastră va oferă posibilitatea refacerii acestora, cu cheltuieli reduse, intr-o gama larga de
materiale si nuanţe de culori,
- noua tapiţerie respectă modelul original al profilului scaunelor.
- prezintă principalul avantaj: un scaun re-tapisat nu este cu nimic diferit de un scaun nou.

CORTINE, FUNDALURI SCENA, SUFITE, DRAPERII,…:
- executate într-o gama largă de modele, materiale şi culori respectând cerinţele de design ale clientului.

MOCHETARI:
- se folosesc mochete normale, de trafic sau linoleum de trafic ;
- acestea se pot fixa rigid prin lipire sau cu ajutorul capselor de tapiţerie.

TAPITARI UŞI, LATERALE şi PLAFOANE pentru INCINTA SALII:
- oferă un design deosebit sălii, şi caracteristici acustice excelente.

ÎN CAZUL ÎN CARE CONSIDERAŢI INTERESANTĂ OFERTA NOASTRĂ, VĂ RUGĂM SĂ NE
CONTACTAŢI PENTRU A VĂ OFERII GRATUIT:-- INFORMAŢII SUPLIMENTARE -- CONSULTANŢĂ DE
DESIGN PENTRU RE-AMENAJĂRI INTERIOARE -- CD (pentru calculator) DE PREZENTARE -- CATALOG
CU POZE – PLIANTE -- MOSTRE DE MATERIAL…
Manager,
ing. dipl. Adrian Herţoiu - persoană de contact
0723 240518

