מושב YK 2923
תוצרת חברת DAFENG

 .1תאור כללי
חברת " "DAFENGהינה אחת החברות המובילות בעולם בתחום ייצור ואספקת מושבי ספורט ומערכות
מושבים חכמות לאולמות והיכלי ספורט .מפעלי החברה ממוקמים בסין ,והיא בעלת מוניטין רב באספקת
מאות אלפי מושבים לאצטדיונים והיכלי ספורט בינלאומיים ברחבי העולם .בין הפרויקטים שהחברה
לקחה בהם חלק נכללים האצטדיונים האולימפיים של אולימפיאדת בייג'ינג ) 2014אצטדיון "קן הציפור"
הידוע( והאצטדיונים שאירחו את משחקי המונדיאל בשנת  2010בדרום אפריקה.
דגם  YK 2923הינו אחד מהדגמים החדשים והמעוצבים מסדרת מושבי הספורט האחרונים שהחברה
פיתחה .המושב כולל מנגנון קיפול חזק ומסיבי של משטח הישיבה ובעל עיצוב חדשני ואסתטי.
המושב הינו מושב אמין ,עמיד ואיכותי ,מהווה בחירה מצוינת ומבטיחה לאבזור אולמות והיכלי ספורט.

 .2תכונות ונתונים טכניים
•

המושב עשוי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ) ,(HDPE - High Density Polyethyleneבעל דופן
כפולה .המושב חזק ועמיד במיוחד ובעל עיצוב ומבנה ארגונומי מתקדם .המושב עומד בתקני
החוזק המחמירים ביותר וכולל מסגרת חיזוק למושב כך שניתן אף לעמוד על המושב ללא שבר.

•

משטח הישיבה מתקפל אוטומטית עם הקימה ,מבוסס על מערכת מוסתרת ואיכותית ביותר
ללא צורך בתחזוקה לאורך כל חיי המושב.
המושב עומד בתקן הפעלה מהמחמירים ביותר המחייב הפעלה של עשרות אלפי מחזרים ללא
תקלה.
מנגנון קיפול המושב מוגן ובנוי בצורה שאינה מאפשרת לכידת אצבעות.
משטח הישיבה והגב חלקים וללא חיבורים ,ראשי ברגים וכד' ,כך שמתקבל מראה נקי ונאה ואין
אפשרות של פגיעה עקב גוף בולט או אי נוחות בישיבה עקב כך.
גב המושב בנוי כך שהוא מגן על היושב בפני פגיעות מהיושבים בשורה באחור וזאת ע"י מתן
חיפוי מתחת לקו משטח הישיבה.
המושב בעל עיצוב מעוגל מתקדם ,בעל מגוון גוונים.
למושב מנגנון הקובע במדויק את זווית הקיפול כך שבמצב מקופל כל המושבים באותו קו ,דבר
המקנה מראה אחיד ונאה.
המושב קל מאד באחזקה ובניקוי.
מספור הכיסא ממורכז בחלק העליון של משענת גב הכיסא.
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