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Datra Internusa, sebagai perusahaan 
konstruksi bersertifikat ISO, selalu ber-
komitmen dalam setiap detail pekerjaan 
dan kualitas produk yang didasari pema-
haman atas produk serta pemasangannya.

Sejak tahun 1981, Datra berkomitmen 
pada setiap detail pekerjaan yang dilaku-
kan dalam mewujudkan keinginan klien 
secara profesional, koheren, unggul dan 
dapat diandalkan.

Datra Internusa turut berinovasi melalui 
kerja sama dengan Ferco Seating System 
untuk memenuhi kebutuhan tempat 
duduk di ruang publik mulai dari kursi 
bioskop, auditorium, edukasi dan ruang 
multifungsi. Kerja sama ini didukung 
dengan dibangunnya pabrik Ferco Seating 
System Indonesia yang berada di Parung, 
Jawa Barat dan Datra Internusa menjadi 
distributor eksklusif dan tunggal. Datra 
juga membuka Ferco Seating Showroom 
Indonesia yang beralamat di Jl. Kebayoran 
Baru No. 73 di Lt.1 dan Lt.4.

SEJARAH
DATRA DI 
KURSI
AUDITORIUM



TAHAP
PEKERJAAN
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Design
Tim kami akan memberikan opsi gambar dengan warna dan 
motif yang proporsional berdasarkan bujet, kapasitas yang 
sudah ditentukan, keterbatasan ataupun keperluan jarak dan 
jalur jalan pada ruang auditorium Anda.

Konsultasi
Biarkan kami memahami ruang auditorium Anda. 
Mulai dari tema, fungsi penggunaan ruangan, tipe 
kelas, keperluan akustik dan penerangan ruangan - 
kami sedia dalam memberikan solusi yang tepat   
untuk kursi auditorium yang Anda harapkan.

Pekerjaan dan Safety
Dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, tim kami akan 
mengkoordinasi dan melakukan pemasangan di lapangan sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan.

Quality Assurance
Semua produk yang kami pasang bergaransi dari 1-5 tahun 
tergantung komponen kerusakan.
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Fenomena akustik terjadi di setiap ruangan, 
baik pada ruangan auditorium, bioskop,         
ruangan konser, dan ruangan lainnya. Untuk 
setiap penggunaan ruang yang berbeda, maka 
dibutuhkan kriteria akustik tertentu sehingga 
pengguna ruangan mulai dari penampil 
sebagai sumber suara, juga penonton dapat 
merasakan pengalaman yang sempurna.

Fitur akustik dipengaruhi oleh desain dan 
kapasitas ruangan, serta material barang dan 
struktur yang dipakai. Barang dan struktur 
yang dipakai wajib menyerap suara, mulai dari 
tembok, panel hingga kursi yang dapat diukur 
dengan uji ISO 354/ASTM C423.

Semua kursi auditorium kami telah diproduksi 
dengan mengikuti kaidah pengetesan tersebut 
untuk memenuhi kebutuhan auditorium, aula 
konser dan bioskop Anda.

TECHNICAL
ASSURANCE 
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FERCO UNIQUE
FEATURES
 

Sistem Probax
ProBax merupakan teknologi kursi yang 
yang mampu meningkatkan kenyamanan 
dan manfaat kesehatan lainnya dengan 
material konvensional yang dipadu dengan 
teknologi produksi. Teknologi ProBax       
menerapkan Transport and Static Seating 
dan telah dilisensikan oleh FERCO untuk 
dipakai pada produk FERCO.

Wrimatic Table
Wrimatic™ writing tablet merupakan meja 
lipat yang kuat dan handal pada kursi 
auditorium yang dipatenkan Ferco pada 
tahun 1996. Desain unik dengan triangular 
prismoid swivel joint yang membuat meja 
dapat dibuka dan dilipat secara terus- 
menerus. Dengan teknologi aeronautical, 
Wrimatic™ A3 telah menerima penghargaan 
dan menjadi tablet terbaik dari segi ukuran, 
kegunaan dan kekuatan dan telah diuji 
menahan beban hingga 240 kg.

Comfort Foam Variable Density
Ferco menawarkan busa dengan 
kerapatan yang beragam dan dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kenyamanan auditorium Anda.

Disable Friendly
Demi menciptakan ruang yang ramah 
bagi difabel, kursi Auditorium Ferco 
memiliki fitur roda yang dapat digeser 
saat membutuhkan ruang bagi pengguna 
kursi roda. Fitur ini dapat dipasang pada 
kaki kursi produk Ferco tertentu.
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Fire Retardant Requirement
Kursi Ferco memiliki fitur fire retardant 
pada lapisan kainnya yang berfungsi 
untuk mengisolasi titik api dan mem-
percepat pemadaman api sehingga 
berperan penting dalam mengurangi 
kemungkinan terjadinya kebakaran. 
Selain itu, fitur ini juga mengendalikan 
asap akibat api pada kursi sehingga 
memudahkan evakuasi saat keba-
karan. Fitur ini telah memenuhi    
standar regulasi CAL 117 sehingga 
telah teruji kemampuannya.

Strength & Durability
Kursi Ferco telah melalui tahap uji 
kekuatan dan tahan lama di The United 
Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
pada bagian kaki, sandaran dan dudu-
kan badan, sandaran tangan hingga 
meja auditorium. Mengikuti standar 
ASTM F851-87, ketahanan sistem    
gravitasi pada kursi juga telah teruji 
kompetensinya.

SAFETY

CERTIFICATION

Other

Ferco Seat



WHY 
CHOOSE
US
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Brand Reputation
Memiliki 40 tahun pengalaman 
di konstruksi ruang publik, 
Datra dikenal dengan kualitas 
pelayanan dan produk terbaik 

di kelasnya.

Financial Stability
Kekuatan finansial Datra sebagai 
kemampuan perusahaan dalam 
jangka panjang dan keselarasan 
bisnis sebagai komitmen kami 

kepada klien.

Made in Indonesia
Dengan dukungan Datra, 
produksi kursi Ferco berada di 
Parung, Jawa Barat, Indonesia.

Reliable Sources
Memiliki hubungan erat 
dengan beragam suppliers 
yang bersertifikasi demi 
kualitas dan ketahanan produk 

pada auditorium Anda.

Excellent 
Customer Service

Kami berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
untuk memenuhi harapan 

klien.

Reliable 
Project Management 

Mulai dari komunikasi, dukungan, 
perencanaan dan pengerjaan 
proyek, kami menjamin kualitas 

terbaik untuk klien kami.



PROJECT
REFERENCES

Sentul Convention Centre, Sentul

Mason Elephant Park, Bali 



OUR
SELECTED
PRODUCTS



FC-ATL-MSFC-SEN-MS
Ferco Atlantic

FC-BEA-MS FC-CAS-MS
Ferco Beaufort Ferco Caspian

Ferco Sentul

FC-RIV-MS
Ferco Riviera

FC-MOS-MS
Ferco MOS

Warna dan tipe kain dapat 
dibuat sesuai permintaan. 
Dimensi kursi dapat dilihat 
langsung di website kami. 

Hubungi kami untuk informasi 
lebih lanjut.
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FC-MBS-MS
Ferco MBS

FC-ARM-M0 - Floor Mounting
FC-ARM-M1 - Riser Mounting

Ferco ARC Max

FC-ISI-MS
Ferco ISI

FC-ARO-M0 - Floor Mounting
FC-ARO-M1 - Riser Mounting

Ferco ARC One
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Avant Merit
AV-HOR-M0
Avant Horit

AV-MER-M0-F - Floor Mounting
AV-MER-M5-F - Low Riser Mounting
AV-MER-M6-F - High Riser Mounting



PT. DATRA INTERNUSA

HQ :                                                                                                                 
JL. Kebayoran Baru No.73, Kota Jakarta Selatan,                     
Jakarta 12240, Indonesia.

Production & Innovation Hub :                                                              
Jl. Srengseng Raya No. 39. Kebon Jeruk Jakarta Barat,  
Jakarta 11630, Indonesia.

V.O :
Puri Botanical
Jl. Raya Joglo Blok I-10 No. 60 Joglo Kembangan Jakarta Barat,  
Jakarta 11640, Indonesia

@datra.id@datra.id www.datra.id sales@datra.id

+6221 2793 9736
+6221 5864 840 0811 1061 6565


