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• Portable Bleachers

• Fixed Aluminum Bleachers

• Aluminum Bench Seating

Seri
Ango



Portable Bleacher



Fixed Aluminum
Bleachers

Sistem Ango Fixed Bleacher:

• Dapat dipakai di dalam atau luar ruangan, struktur kaki 
menggunakan aluminium

• Area deck dengan ekstrusi aluminium alloy dengan 
permukaan menggunakan oksidasi anodic

• Dapat berupa 2,3,4 baris

• Kaki bench dari aluminium dan kursi plastik cetakan blow 
dengan double dek sebagai opsi



Aluminum Bench
Seating

Kursi Ango Aluminum Bench didesain untuk 
kapasitas penonton kecil hingga sedang dan dapat 
digunakan untuk dalam dan luar ruangan.

Dapat dilipat dan dipindahkan atau disimpan.

CUSTOMIZATION

Karpet · Panggung · Upholstered · Pagar Kaca



Seri
Anly

• Anly Metal Structure

• Anly Stadium



Anly 
Struktur Besi

Anly bleacher merupakan seri bleacher yang sangat hemat 
biaya untuk melengkapi lapangan olahraga Anda. Setiap unit 
memiliki kekuatan maksimum yang sama dan mudah 
dirawat. Setiap bagiannya telah memenuhi standar kursi luar 
ruangan termasuk tahan angin

CUSTOMIZATION:

Kotak Press  · Panggung  · Sistem Atap · Akses Jalan · Area 
Jalan dengan Pagar



Anly
Struktur Besi



Anly
Bleacher Stadion



Anly
Bleacher Stadion



Seri
Aneasy 

Sistem Kursi Bleacher Aneasy dapat 
dibongkar-pasang, terdiri dari sistem 
struktur utama, sistem kursi, sistem 
area jalan dan sistem keamanan.

Dapat dipasang untuk acara olahraga, 
musik, seminar, dan aktivitas lain 
untuk penggunaan sementara (tidak 
permanen).



Temporary Outdoor
Bleacher

Struktur pada sistem ini telah diuji dan disetujui 
institusi internasional yang profesional.

Produksi dalam bentuk modular dari pabrik 
sehingga mudah dipasang tanpa alat berat.
Semua komponen besi diproduksi untuk tahan 
perubahan cuaca.

Telah dipakai di acara olahrgaa kelas dunia: 
Universiade Games, FI Grand prix, International 
Equestrian Championships dan lainnya.



Temporary Outdoor
Bleacher

Pagar - Pagar dan aksesorisnya diproduksi 
dengan standar ketat dari National Safety 
Standard dengan kekuatan serta stabilitas 
yang tinggi.

Deck Area Jalan - Area jalan dan deck 
dibuat dari besi galvanis dengan hasil akhir 
tidak licin dan kuat menahan beban

Struktur Utama - Desain spesial dari 
struktur yang saling berhubungan, fleksibel 
untuk kebutuhan yang beragam saat akan 
dipakai. Struktur utama dibuat dengan besi 
dengan kekuatan dan penahan beban yang 
tinggi. Semua komponen besi dijamin anti 
karat dan korosi dengan lapisan galvanis 
panas.

Tangga - Mengikuti National Building 
Standard. Anak tangga dan kemiringannya 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



Seri
Sundon

• Sundon Metal Structural Bleacher

• Outdoor Stadium Metal Structural 

Bleacher



Sundon Metal
Structural Bleacher



Sundon Metal
Structural Bleacher



Outdoor Stadium Metal
Structural Bleacher



Outdoor Stadium Metal
Structural Bleacher




