
In ons leveringsprogramma hebben wij stadion- en tribunestoelen 
van de Spaanse fabrikant Daplast. De stadion- en tribunestoelen van 
kwalitatief hoogwaardig copolymeer polipropyleen zijn in diverse 
uitvoeringen leverbaar en getest op sterkte en levensduur volgens de 
Europese normen (EN 12727:01) voor toeschouwer stoeltjes. 

De stoelen met rugleuning voldoen aan de eisen van de UEFA/FIFA. Wij 
leveren stadion- en tribunestoelen voor stadions, tribunes, dug-outs, 
theaters, bioscopen, kleedkamers en diverse andere zitruimten. 

De stoelen zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen indien gewenst 
brandvertragend worden uitgevoerd. Stoelen kunnen direct op het 
beton of indirect middels een vloer-/wandsteun of op banken worden 
bevestigd.
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https://whsports.nl/product-categorie/tribunestoelen-tribunes-business-seats/stadionstoelen-tribunestoelen/
https://whsports.nl/product-categorie/tribunestoelen-tribunes-business-seats/
https://whsports.nl/product-categorie/tribunestoelen-tribunes-business-seats/stadionstoelen-tribunestoelen/
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Stadion-/tribunestoel A2

Stadion-/tribunestoel Avatar

Stadion-/tribunestoel CR-5

Stadion-/tribunestoel CR-3

Stadion-/tribunestoel CR-M Stadion-/tribunestoel ABC2

Stadion-/tribunestoel A3

Stadion-/tribunestoel CR-2

Stadion-/tribunestoel CR-6

Stadion-/tribunestoel AB Tip Up

Stadion-/tribunestoel CR-4

Stadion-/tribunestoel G3
Metalen vloersteun

Tribunestoelen kunnen op verschillende 

wijzen worden bevestigd. Onze stoelen 

kunnen rechtstreeks op beton of hout worden 

geplaatst maar indien gewenst leveren wij ook 

wand-/ vloersteunen van verzinkt staal of van 

polypropyleen of metalen banken.

Metalen wandsteun

Kunststof vloersteun

Kunststof wandsteun

Bevestiging op rail

Metalen bank
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Safe standing

De safe standing of rail seats is een sta-zit oplossing voor supportersvakken in stadions. Veel supporters 

staan liever gedurende de wedstrijd en onze railseat biedt de mogelijkheid om naast staan ook te kunnen 

zitten. De metalen stoel is aangebracht in een metalen frame en kan met een speciale sleutel worden 

uitgeklapt om te kunnen zitten en worden ingeklapt om te kunnen staan. De bovenliggende railing dient 

als valbeveiliging voor supporters. De constructie wordt met vier verankeringspunten aan de tribunetrede 

bevestigd. De gehele constructie is volledig vervaardigd uit metaal en is daardoor zeer hufterproof.

De zitting in opgeklapte positie is slank uitgevoerd, waardoor een zo breed mogelijk looppad kan worden 

gecreëerd.

Stadion-/tribunestoel SitwoodenStadion-/tribunestoel Sittem
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De G3 stoelen worden veel toegepast in sporthallen. De G3 stoelen met 

onderlinge verbindingsbrug vormen een zitbank en bieden daarom de meeste 

flexibiliteit	voor	het	aantal	zitplaatsen.	De	stoelen	kunnen	in	verschillende	

kleuren en kleurcombinaties worden geleverd. Ook is het mogelijk om 

bestaande houten banken te voorzien van deze G3 stoelen waardoor een 

sporthal een moderne uitstraling krijgt.

Voor Na



167 TITEL




