
Fixed Stadium 
Seating



Kursi Diamond memiliki model yang 

simpel dengan desain seperti berlian 

(diamond). Kursi ini telah teruji 

keamanan, kenyamanan serta 

ketahanan akan shock dan cuaca. Seri 

ini memiliki opsi untuk cupholders dan 

papan iklan.

Seri
Diamond



Material Kursi & Sandaran: 
Menggunakan polyethylene (HDPE) yang 
berkualitas tinggi dengan fitur anti api, 
anti UV, anti oksidan dan anti listrik 
statis membuat kursi ini memiliki 
performa terbaik dengan lulus tes 
EN12727. 

Struktur Kursi: CNC controlled tube 
bending dan cetakan besi pada parts 
yang diproduksi dengan robot. Tiang 
mounting dilapisi galvanis panas untuk 
menahan korosi pada besi.

Sistem Lipatan: Sistem lipatan dengan 
gravitasi yang tidak berisik menjadi 
kunci utama kursi ini. Dengan ketebalan 
kursi 290 mm setelah dilipat, kursi 
Diamond sangat aman dan nyaman saat 
evakuasi.

Diamond Flip Up



Diamond Flip Up



Diamond Monoblock

Model: Model yang modern dan simpel 
dengan garis dan tampilan yang menarik. 
Desain kursi ergonomis memberikan 
kenyamanan maksimal dalam waktu 
pemakaian yang lama.

Sandaran dan Kursi: Diproduksi dengan 
HDPE berkualitas tinggi yang menghasilkan 
fitur anti api, anti UV, anti oksidan dan anti 
listrik statis. Dengan besi ulir pada cetakan 
kursi, kursi ini kuat untuk menahan beban yg 
besar. Lubang pada bagian bawah untuk 
mengantisipasi penuhnya air pada musim 
hujan. Kursi ini juga telah lulus uji EN12727. 

Struktur Kursi: Breket pada floor dan riser 
mounting menggunakan magnesium alloy 
dan lapisan pelindung bubuk serta galvanis 
panas pada lapisan teratas.



Diamond Monoblock



Kursi seri Merit berbahan dasar 

HDPE yang berkualitas tinggi 

dengan desain ergonomis yang 

klasik. Dengan sandaran tangan, 

kursi ini memberi kenyamanan yang 

tinggi serta performa yang baik 

untuk digunakan jangka panjang.

Seri
Merit



Seri Merit
Area pemasangan: Stadion, Arena & gym

Model: Model ergonomis untuk kenyamanan 
maksimal saat digunakan serta desain klasik yang 
cocok dipakai dalam jangka waktu yang lama. 

Material Sandaran & Kursi: HDPE berkualitas 
tinggi dengan warna yang beragam ditambah fitur 
anti UV, anti oksidan dan anti listrik statis.

Struktur Kursi: Kaki yang terbuat dari aluminum 
alloy dengan lapisan pelindung bubuk setelah 
pickling dan parkerizing.

Anti UV: Lulus tes SGS 

Tes mekanis: lulus uji EN12727 

Opsi: 

1. Plate nomor kursi & barisan
2. Tersedia dengan miill, kain, dan kulit sintetis
3. Opsi kursi yang lebih lebar untuk VIP



Seri Merit



Diproduksi dengan HDPE 

berkualitas dengan fitur anti UV, anti 

oksidan dan anti listrik statis, kursi 

seri Kook menawarkan kualitas dan 

performa terbaik.

Kombinasi ketahanan yang tinggi 

dan tebalnya bahan yang dipakai 

meningkatkan kekuatan dari kursi.

Seri 
Kook



Seri Kook

Beam Seat Mounting: RHS Tube berukuran 
berkualitas tinggi dengan lapisan galvanis panas.

Sandaran & Kursi: Bagian belakang sandaran dan 
bawah kursi memiliki ketebalan 4 mm dengan cetakan 
blow yang dibuat oleh tenaga profesional.

Kaki Mounting: Pipa oval berukuran 70mm x 30mm 
dengan lapisan galvanis panas

Opsi: Upholster yang diisi busa tersedia dalam PU 
leather atau kain. Nomor kursi dan barisan tersedia.

Sistem Lipatan: Dengan bantalan poros dan double 
per memberikan sistem lipatan yang halus, tidak berisik 
dan mudah dirawat.



Seri Kook



Dengan struktur besi yang kuat dan 

menggunakan cetakan busa dingin 

untuk kenyamanan ekstra.

Seri
Horit



Seri Horit
Material Kursi dan Sandaran Tangan: Kursi ditopang dengan batang 
magnesium alloy dan sandaran tangan dilapisi dengan besi yang 
dilapisi polyurethane.

Sistem Lipatan Folding system: Dengan sistem lipatan gravitasi dan 
mekanisme yang unik menghasilkan sistem lipatan yang halus, tidak 
berisik dan mudah dirawat.

FITUR

• Bagian bawah kursi dan bantalan yang tahan api. Bantalan 
menggunakan busa cold-pressed dengan kerapatan yang tinggi.

• Sistem lipatan yang tidak berisik dengan kecepatan yang baik. Jenis 
kursi ini menggunakan oer 65MN yang berkualitas tinggi.

• Desain ergonomis untuk pengalaman duduk yang istimewa. Tahan 
vandalisme, tahan cairan asam dan alkali, tahan air dan tahan 
lama.

• Struktur Mounting: Besi beam dengan RHS berkualitas tinggi yang 
disambung dengan kaki penopang dari besi dengan lapisan 
pelindung bubuk.

• Opsi: Nomor kursi dan barisan tersedia. Bagian belakang sandaran 
kursi dapat menggunakan besi atau kayu atau upholster (kain atau 
kulit PU).



Seri Horit



Dengan frequency conversion, 
multi-point, dan ketebalan dinding 
kursi yang baik, menjadikan cetakan 
kursi ini seragam dan tekstur yang 
mulus.

Seri
Coolin



Seri Coolin

Sistem lipatan: Sistem lipatan gravitasi yang 
unggul tanpa suara menjadi daya tarik dari seri 
kursi ini. Ketebalan kursi saat dilipat adalah 
290mm, sehingga aman dan nyaman untuk 
proses evakuasi.

Material sandaran dan dudukan kursi: 
Berbahan heavy duty polyethylene (HOPE) 
berkualitas tinggi yang tahan UV, anti oksidan 
dan anti listrik statis menjadikan kursi 
berperforma tinggi.

Lulus tes mekanik EN12727.

Struktur penyangga: Lekukan batang besi 
yang terkontrol CNC dan cetakan besi untuk 
part yang diproduksi secara tepat dengan 
sistem robotik. Penyangga kursi dilapisi galvanis 
panas yang menjadikan kursi ini sangat tahan 
korosi.



Seri Coolin



Smile
Series



Smile Series



Smile Series



Seri ini memiliki model yang modern, 
simpel dengan garis lekukan dan 
desain yang cantik.

Desain kursi ergonomis menjadikan 
kursi ini sangat nyaman untuk dipakai 
dalam waktu yg lama.

Salin
Series



Seri Salin

Struktur kursi: Breket floor dan riser mounting 
berbahan magnesium alloy dan dilapisi 
pelindung bubuk berkualitas atau galvanis 
panas pada lapisan atas.

Sandaran dan dudukan kursi: Diproduksi 
dengan HDPE berkualitas tinggi, tahan api, anti 
oksidan, anti listrik statis yang menjadikan kursi 
ini berperforma tinggi. Cetakan besi hingga 
bagian bawah dudukan kursi memberi 
ketahanan pada beban yang tinggi dan kuat 
untuk dipakai lama. Draining holes pada 
dudukan membuat air dapat terbuang saat air 
tergenang di kursi saat hujan. Memiliki 2 ukuran 
sandaran, memberi pilihan bagi klien.



Seri Salin



Seri ini menggunakan cetakan injeksi 
polypropylene berkualitas tinggi pada 
sandaran dan dudukan dengan 
lapisan anti pudar.

Seri
Shine



Seri Shine
Opsi: Nomor kursi dan barisan tersedia

Garansi: Seluruh komponen memiliki garansi 3 tahun.

Pilihan Warna: AVANT Sports menawarkan beragam 
pilihan warna untuk memenuhi kebutuhan klien.

Struktur Penyangga: Breket floor dan riser mounting 
dibentuk dengan press brake dan dilapisi dengan lapisan 
pelindung bubuk untuk indoor atau galvanis panas 
untuk outdoor.

Mekanisme Lipatan: Mekanisme lipatan gravitasi yang 
tidak berisik mulus dan tanpa perlu perawatan menjadi 
daya tarik seri ini. Dudukan kursi ini otomatis terlipat 
apabila tidak terpakai.

Aksesoris: Plate aluminum alloy dengan nomor kursi 
yang dicetak dan ditempel pada kursi dengan paku 
aluminum pop.

Pemasangan: Floor mount dan riser mount 
menggunakan frame penyangga sharing.



Cetakan injeksi polypropylene 
berkualitas tinggi pada sandaran dan 
dudukan dengan lapisan anti pudar.

Seri
Borway



Seri Borway

Struktur kursi: Besi dibentuk dengan 
press brake dan dilapisi bubuk pelindung 
untuk indoor atau galvanis panas untuk 
outdoor.



Seri Hilo Z10 meningkatkan 
kenyamanan dengan cengkraman 
yang kuat pada sandaran dan 
dudukan dan hasil akhir grain untuk 
menghindari licin saat pemakaian.

Seri
Hilo Z10



Seri Hilo Z10
Sandaran dan Dudukan Kursi
• Diinjeksi dengan material PP premium
• Struktur dan kekuatan kursi yg stabil
• Plastic tahan UV dan dilapisi lapisan tahan api untuk kebutuhan indoor 

dan outdoor.

Opsi Mounting untuk Grandstand: Opsi mounting yang unik dengan hasil 
beam yang mudah untuk disesuaikan. Mudah untuk dirawat, diperbaiki dan 
diganti.
• Menggunakan 2 pengait ekspansi untuk menambahkan frame ke 

dudukan
• Menggunakan besi yang didesain khusus untuk menyambungkan frame 

dengan beam berbentuk H dengan bahan aluminium alloy.
• Penggabungan sandaran dan dudukan dilakukan di pabrik sehingga 

dapat menghemat waktu dan budget.
• Menggunakan 2 stabilizer untuk menyambungkan kursi dengan beam.

Opsi Pemasangan : Floor mounted dengan beam dan Riser mounted dengan  
beam.

Desain Ergonomis: Kaku namun nyaman. Dengan lekukan pada 
sandarannya yang membuat kursi ini cocok untuk pengalaman stadion yang 
luar biasa.



Seri ini didesain dengan frame besi 
dan dilapisi kain atau kulit di atas 
bantalan busa.

Rasakan pengalaman menjadi VIP.

Seri
Hilo Z01 VIP



Seri Hilo Z01

• Plate dari aluminum alloy

• Frame dan dudukan yang terpisah



Desain ergonomis dengan sandaran 
dan kursi dari kayu yang tahan lama.

Seri
Hilo Z31



Seri Hilo Z31
Sandaran dan Dudukan
Sandaran kayu yang tahan lama dan ergonomis.
Dengan sistem frame
Cetakan aluminum alloy. 
Dilapisi bubuk pelindung.
Besi anti karat.

Opsi Custom
Upholster dengan opsi kulit atau kain dengan busa di dalamnya
Sandaran tangan dengan beam-mounted
Cupholder 
Meja lipat untuk menulis dan laptop 

Opsi Mounting 
Floor mounted dengan beam 
Riser mounted dengan beam 
Independently mounted 
Independently riser mounted

Untuk Telescopic
Beam Floor mounted untuk telescopic.
Mekanisme lipat: pedal operated, dilipat manual, lipat semi otomatis dan 
lipat otomatis.



Cetakan injeksi dengan material PP 
premium dengan mekanisme lipat 
gravity.

Solusi kursi terbaik untuk indoor dan 
outdoor. Tahan lama, tahan UV, tahan 
api dan mengikuti standar EU.

Seri
Hilo Z26



Seri Hilo Z26

Desain Permukaan Kursi Agak Berpasir: 
Menambahkan elemen estetika pada 
penampilan kursi.

Opsi Various Mounting: 
1. Floor mounted dengan beam 
2. Riser mounted dengan beam 
3. Independently floor mounted 
4. Independently riser mounted 



Desain eksklusif dan paten. Dengan 
garis yang jernih untuk tampilan 
kontemporer.

Kursi stadion lipat Hilo Z23 
menawarkan kebutuhan kursi Anda 
untuk menambahkan nilai tambahan 
untuk investasi Anda.

Seri
Hilo Z23



Seri Hilo Z23

Sistem Frame: Sistem frame dari besi; 
Diperkuat dengan sendi yang tahan 
lama.




