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MİR GROUP, 1983 yılına uzanan deneyimini bugünkü üretim gücüyle birleştirerek, mobilya ve 

stadyum koltukları alanında uzmanlaşmış, marka oluşturmuş durumdadır.

MİR OFFİCE ve MİR ARENA toplam 12.000 m2’yi aşan üretim tesislerinde, yüksek üretim teknolojileri 

sayesinde, stadyumlar, ofisler, kültür merkezleri ve kampüslere sosyal yaşam alanları için 

üretim yapmaktadır.

MİR OFFİCE ve MİR ARENA satışlarını, her birinde pazarlama, proje ve teknik kadrosu bulunan, 

yurt içinde ve yurt dışındaki, çözüm ortakları ve temsilcileri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 

Yatırımcı firmalar ile çalışmasının yanı sıra,müteahhit, işletmeci ve/veya proje müellifi 

firmalar ile de ortak çalışmalar yapmaktadır. MİR OFFİCE ve MİR ARENA, anahtar teslimi veya 

ürün ile ilgili üstlendiği projeli üretimlerde, üretim öncesi hizmetlerini sunmakta ve üretimi 

gerçekleştirmektedir. Projeli üretimleri gerek kendi üretim olanakları, gerekse teknik ve lojistik 

organizasyonları ile hayata geçirmektedir.

Fabrikalarımız, hassas ve hızlı üretim olanağı sağlayan bilgisayar kontrollü bir makine 

parkına sahiptir. Ürün geliştirme, kalite uzmanlığı ve denetiminde insan unsurunu teknoloji ile 

bağdaştıran, güçlü, profesyonel, fabrika ve teknik kadrosu ile MİR OFFİCE ve MİR ARENA, üretim 

sektöründe Ankara’da ve Kayseri’de kurulu fabrikalarında yüksek kalite standartlarında 

üretimler yapmaktadır.

Tüm ürünlerde verilen minimum 2 yıl garanti’nin gereği yerine getirilirken, her bir parçanın kalite 

ve dayanıklılığı Avrupa Standartlarındaki laboratuarlarda test edilmekte ve ilgili standartlara 

göre üretim yapılmaktadır. Ürünlerin tasarım, ergonomi ve diğer teknik çözümlemeleri Fikri 

ve Sinai Mülkiyet Kanunu ile korunmaktadır. MİR OFFİCE ve MİR ARENA’NIN Tasarım Tescili, Faydalı 

Model-Patent belgesine sahip birçok ürünü bulunmaktadır. Ayrıca FLY model ürünü Avrupa 

Patent Ofisi (EPO) kanalıyla 38 ülkede patentli olarak koruma altındadır.

MIR GROUP has built a brand that specializes in furniture and stadium seats by combining its 

1983 experience with today's producing power.

MIR OFFICE and MIR ARENA are producing for social places in stadiums, offices, cultural centers 

and campuses thanks to their high production technologies in production facilities exceeding 

12.000 m2 in total.

MIR OFFICE and MIR ARENA sales are realized through solution partners and representatives in 

Turkey and abroad, each of which has marketing, project and technical staff. In addition to 

working with investor companies, it also works with contractors, operators and / or project 

proprietors. MIR OFFICE and MIR ARENA offer pre-production services and realize production in 

projected productions undertaken on turn-key basis or product. Projected productions are 

experiencing their own production possibilities, technical and logistic organizations.

Our factories have a computer controlled machine park that provides precise and fast 

production. MIR OFFICE and MIR ARENA produce high quality standards in manufacturing 

plants in Ankara and in Kayseri with its strong, professional, factory and technical staff, which 

reconciles human element with technology in product development, quality expertise and 

supervision.

The quality and durability of each part is tested in the laboratories of European Standards 

and production is carried out according to the relevant standards, when the minimum 2 year 

guarantee given in all products is fulfilled. The design, ergonomics and other technical solutions 

of the products are protected by the Intellectual and Industrial Property Law. MIR OFFICE 

and MIR ARENA have many products with Design Register, Useful Model-Patent document. In 

addition, the FLY model is patented in 38 countries with the European Patent Office (EPO).

Hakkımızda About Us
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FLY-101

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.

• EN ISO 4892-2 standards is UV compounded.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN ISO 11925-2 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• EN ISO 13200-4 (heavy use).

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.

• Plastic weight of a seat is 3.250 grams and total weight of a seat is 9.540 grams.

• In the back part of the seat there is an advertising space.

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.

• EN ISO 4892-2 UV katkılıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2, 13501-1/E yangına dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• EN 13200-4 (ağır kullanım).

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 

yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltukların plastik ağırlığı 3.250 gr, toplam ağırlığı ise 9.540 gr gelmektedir.

• Koltukların sırt kısmında reklam alanı bulunmaktadır.
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FLY-101D

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP produced.

• EN ISO 4892-2 standard is UV compouned.  

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.  

• EN ISO 11925-2 standard and  13501-1/E class fire resistant.  

• EN ISO 13200-4 standard at a high level against hooligans resistant. 

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of  gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.

• Plastic weight of a seat is 3,250 grams and total weight of the seat is 9,540 grams.

• Seatings and backrest of the seats have  foam and leather upholstery.

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.

• EN ISO 4892-2 standardında UV katkılıdır. 

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2 standardında ve 13501-1/E sınıfı yangına  dayanıklıdır.

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır. 

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  

yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltukları plastik ağırlığı 3,250 gr toplam ağırlığı ise 9,540 gr gelmektedir.

• Koltukların oturum ve sırt fontlarında sünger-deri döşeme vardır.
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FLY-102

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.

• EN ISO 4892-2 standards is UV compounded.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN ISO 11925-2 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• EN ISO 13200-4 (heavy use).

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Plastic weight of a seat is 3.250 grams and total weight of a seat is 9.540 grams.

• In the back part of the seat there is an advertising space.

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.

• EN ISO 4892-2 UV katkılıdır.

• EN ISO 9227  korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2, 13501-1/E yangına dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• EN 13200-4 (ağır kullanım).

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltukların plastik ağırlığı 3.250 gr, toplam ağırlığı ise 9.540 gr gelmektedir.

• Koltukların sırt kısmında reklam alanı bulunmaktadır.
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FLY-102D

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.

• EN ISO 4892-2 standard is UV compouned.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN ISO 11925-2 standard and  13501-1/E class fire resistant.

• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats ara firmly connected with the installation in step  with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Plastic weight of a seat is 3,250 grams and total weight of the seat is 9,540 grams.

• Seatings and backrest of the seats have  foam and leather upholstery.

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.  

• EN ISO 4892-2 standardında UV katkılıdır.

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2 standardında ve 13501-1/E sınıfı yangına  dayanıklıdır.

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda  dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca  değiştirilebilmektedir.

• Koltukları plastik ağırlığı 3,250 gr toplam ağırlığı ise 9,540 gr gelmektedir.

• Koltukların oturum ve sırt fontlarında sünger-deri döşeme vardır.
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FLY-103

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.

• EN ISO 4892-2 standards is UV compounded.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN ISO 11925-2 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• EN ISO 13200-4 (heavy use).

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Plastic weight of a seat is 3.250 grams and total weight of a seat is 9.540 grams.

• The seats have armrests PP.

• In the back part of the seat there is an advertising space.

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.

• EN ISO 4892-2 UV katkılıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2, 13501-1/E yangına dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• EN 13200-4 (ağır kullanım).

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-
da daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltukların plastik ağırlığı 3.250 gr, toplam ağırlığı ise 9.540 gr gelmektedir.

• Koltuklarda, PP kolçaklar bulunmaktadır.

• Koltukların sırt kısmında reklam alanı bulunmaktadır.
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FLY-103D

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.

• EN ISO 4892-2 standard is UV compouned.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN ISO 11925-2 standard and 13501-1/E class fire resistant.

• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of  gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds. 

• Seats ara firmly connected with the installation in step  with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Plastic weight of a seat is 3,250 grams and total weight of the seat is 9,540 grams.

• The seats have armrests PP.

• Seatings and backrest of the seats have  foam and leather upholstery.

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.  

• EN ISO 4892-2 standardında UV katkılıdır.

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2 standardında ve 13501-1/E sınıfı yangına dayanıklıdır.  

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı  üst seviyede dayanıklıdır.

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-
da daha az sayıda  dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilebilmektedir.

• Koltukları plastik ağırlığı 3,250 gr toplam ağırlığı ise 9,540 gr gelmektedir.

• Koltuklarda, PP kolçaklar bulunmaktadır.

• Koltukların oturum ve sırt fontlarında sünger-deri döşeme vardır.
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FLY-104

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.

• EN ISO 4892-2 standards is UV compounded.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN ISO 11925-2 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• EN ISO 13200-4 (heavy use).

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Plastic weight of a seat is 3.250 grams and total weight of a seat is 9.540 grams.

• The seats have armrests PP cups.

• In the back part of the seat there is an advertising space.

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.

• EN ISO 4892-2 UV katkılıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2, 13501-1/E yangına dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• EN 13200-4 (ağır kullanım).

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-
da daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltukların plastik ağırlığı 3.250 gr, toplam ağırlığı ise 9.540 gr gelmektedir.

• Koltuklarda, PP bardaklı kolçaklar bulunmaktadır.

• Koltukların sırt kısmında reklam alanı bulunmaktadır.
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FLY-104D

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.

• EN ISO 4892-2 standard is UV compouned.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN ISO 11925-2 standard and 13501-1/E class fire resistant.

• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of  gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats ara firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Plastic weight of a seat is 3,250 grams and total weight of the seat is 9,540 grams.

• The seats have armrests PP cups.

• Seatings and backrest of the seats have  foam and leather upholstery. 

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir. 

• EN ISO 4892-2 standardında UV katkılıdır.

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2 standardında ve 13501-1/E sınıfı yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-
da daha az sayıda  dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilebilmektedir.

• Koltukları plastik ağırlığı 3,250 gr toplam ağırlığı ise 9,540 gr gelmektedir.

• Koltuklarda, PP bardaklı kolçaklar bulunmaktadır.

• Koltukların oturum ve sırt fontlarında sünger-deri döşeme vardır.
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FLY-105

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• PE and PP are produced.  

• EN ISO 4892-2 standard is UV compouned.

 • It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard. 

• EN ISO 11925-2 standard and  13501-1/E class fire resistant.  

• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.

• Seats are foldable for telescopic stands.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced 

with laser cutting bending operations and molds.  

• In the back part of the seat there is an advertising space. 

Teknik Özellikler
• PE ve PP üretilmektedir.  

• EN ISO 4892-2 standardında UV katkılıdır.  

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 11925-2 standardında ve 13501-1/E sınıfı yangına  dayanıklıdır. 

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı  üst seviyede dayanıklıdır. 

• Koltuklar, teleskopik tribünler için katlanır özellikte çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  

yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.  

• Koltukların sırt kısmında reklam alanı bulunmaktadır.
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GADS-101

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• The safe standing system is developed for the fans to stand safely in matches and to sit in the intern 

tional matches.

• It provides an opportunity to increase largely the audience capacity.

 • It has received approval to be used in Turkey and other countries with its thin lines, compact and solid 
structure.

• It has a locking mechanism resistant to external interventions and can be opened upon request 
with a master key.

• When the seat is unlocked, it opens automatically.

• There are decorative holes in the seat and backrest.

• It has easy-to-disassemble parts for maintenance and replacement.  

• It is galvanized or electrostatic powdered paint applied in accordance with EN-1461 standard.

• There are aluminum number labels.

• It is mountable to the riser of the step.

Teknik Özellikler
• Güvenli ayakta durma sistemi, taraftarların maçlarda güvenle ayakta durmaları, uluslararası maçlarda ise oturmaları için 

geliştirilmiştir.

• Seyirci kapasitesinin artmasına ciddi olanak sağlamaktadır. 

• İnce hatları, kompakt ve sağlam yapısı ile Türkiye’de ve diğer ülkelerde kullanılmak üzere onay almıştır.

• Dış müdahalelere dayanıklı kilit mekanizmalı ve master anahtar ile istenildiğinde açılabilmektedir. 

• Oturak kilit açıldığında kendiliğinden açılmaktadır.

• Bakım ve parça değişimi için kolay sökülüp takılabilen aksamlara sahiptir.

• EN-1461 standardında galvaniz veya elektrostatik boya uygulanmaktadır 

• Alüminyum numara etiketleri bulunmaktadır.

• Basamak alınlarına / rıhtlara monte edilmektedir.
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MOD-101

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler,alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-101-S

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced 

with laser cutting bending operations and molds.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler,alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlem-

leri yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-101-SW

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

• There is an 8 mm compact writing table with integrated mechanism with metal armrest.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler,alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 

yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.

• Metal kolçak ile entegre mekanizmalı 8mm compact yazı tablası vardır.
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MOD-101-ST

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with  sliding system to the barriers. 
This system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing  the 
opportunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler,alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle  sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkânı  sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-101-STW

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with  sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing  the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

• There is an 8 mm compact writing table with integrated mechanism with metal armrest.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler,alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle  sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkânı  sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.

• Metal kolçak ile entegre mekanizmalı 8mm compact yazı tablası vardır.
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MOD-102

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• The seats have armrests PP.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri,metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227  korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltuklarda PP kolçaklar bulunmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-102-ST

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with  sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing  the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

• The seats have PP armrests.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler,alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle  sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkânı  sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.

• Koltuklarda, PP kolçak bulunmaktadır.
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MOD-103

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• The seats have armrests PP cups.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227  korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı,ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltuklarda PP bardaklı kolçaklar bulunmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-103-ST

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 
resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.

• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 
laser cutting bending operations and molds.

• Seats are firmly connected with the installation in step with  sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing  the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

• The seats have PP cup holders.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler,alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle  sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkânı  sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.

• Koltuklarda, PP bardaklıklı kolçak bulunmaktadır.
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Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.
• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.
• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated mdf and covered with 
leather.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri,metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları,yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.
• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.
• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated mdf and covered with 
leather.

• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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Technical Specifications
• Seating unit of seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±10%.  
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.  
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire resistant.  
• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.  
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.   
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.
• There are cups in the seats.
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.  
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.  
• Seats are firmly connected with the installation in step  with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.  

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated MDF and cover with leather.
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal istkelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir. 

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klora karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemde kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklarda bardaklık bulunmaktadır.

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca  değiştirilebilmektedir.

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır. 
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Technical Specifications
• Seating unit of seat and backrest metal frame over 50 padding  is polyurethane foam density ±10%.  
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire resistant.  
• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.  
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.   
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.  
• There are wood on the armrests.
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.  
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.  
• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.  

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated MDF and cover with leather.   
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal istkelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır. 

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.  

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.  

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klora karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.  

• Döşemde kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır. 

• Kolçaklarda ahşap bulunmaktadır.

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.  

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.  

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilebilmektedir.

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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Technical Specifications
• Seating unit of seat and backrest metal frame over 50 padding  is polyurethane foam density ±10%.  
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.  
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire resistant.  
• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.  
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.   
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.   
• There is an anti-panic folding tablet placed inside the armrest. (The leg of the tablet is injected 

aluminum.)
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.  
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.  
• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the oppor-
tunity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated MDF and cover with leather.
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal istkelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.  

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.  

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.  

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı  üst seviyede dayanıklıdır.  

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klora karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.  

• Döşemde kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.  

• Kolçağın içine yerleştirilmiş antipanik katlanır tablet vardır. (Enjekte alüminyum dizkapağı)

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.  

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.  

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-
larda daha az sayıda  dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca  değiştirilebilmektedir.

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.  

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.
• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.
• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated mdf and covered with leath-
er.

• The seats have head part.
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri,metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-
da daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.

• Koltuklarda başlık bulunmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.
• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.
• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anchors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated mdf and covered with leath-
er.

• The seats have head part.
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri,metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar Tip-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri 
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-
da daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilmektedir. 

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.

• Koltuklarda başlık bulunmaktadır.

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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Technical Specifications
• Seating unit of seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±10%.
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.  
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire resistant.  
• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.  
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.   
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.   
• There are hidden cable channels for the display on the seats. 
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system. Metal parts of the 

designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with laser cutting bend-
ing operations and molds.  

• Seats ara firmly connected with the installation in step  with sliding system to the barriers. This 
system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.  

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated  MDF and cover with leather.  
• There are heads made of shet metals for the displays on the seats.  
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring  more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal istkelet üzeri 50 ±%10 dans. Poliüretan dolgu süngerdir.  
• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.  
• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.  
• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı  üst seviyede dayanıklıdır.  
• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klora karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.  
• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.  
• Koltuklarda gizli kablo kanalı bulunmaktadır.  
• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile çalışmaktadır.  
• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  

yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.  
• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-

da daha az sayıda  dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilebilmektedir. 

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri  laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.  
• Koltuklarda saçtan imal edilmiş başlık bulunmaktadır.  
• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-207

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of seat and backrest metal frame over 50 padding  is polyurethane foam density ±10%. 
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.  
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire resistant.  
• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.  
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine. 
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.   
• There is an anti-panic folding tablet placed inside the armrest. (The leg of the tablet is injected 

aluminum.)
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of  gravity system.  
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.  
• Seats ara firmly connected with the installation in step  with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.  

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated  MDF and cover with leather.  
• The seats have head pad.  
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring  more space for additinal 

seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal istkelet üzeri 50 ±%10 dans. Poliüretan dolgu süngerdir.  
• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.  
• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.  
• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı  üst seviyede dayanıklıdır.  
• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klora karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.  
• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.
• Kolçağın içine yerleştirilmiş antipanik katlanır tablet vardır. (Enjekte alüminyum dizkapağı)
• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile  çalışmaktadır.  
• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  

yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.  
• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-

da daha az sayıda  dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilebilmektedir.

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri  laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.  
• Koltuklarda başlık bulunmaktadır.  
• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-208

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of seat and backrest metal frame over 50 padding  is polyurethane foam density ±10%.  
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.  
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire resistant.  
• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.  
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.  
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.  
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.  
• Seats are firmly connected with the installation in step with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.  

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated  MDF and cover with leather.  
• The seats have head pad.
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal istkelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.  

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.  

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.  

• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.  

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klora karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.  

• Döşemde kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır. 

• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile  çalışmaktadır.  

• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare sacdan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  
yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.  

• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamaklar-
da daha az sayıda dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zamanlarda 
koltuklar yenisi ile kolayca  değiştirilebilmektedir.

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri  laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.  

• Koltuklarda başlık bulunmaktadır.  

• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır. 
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MOD-209

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of seat and backrest metal frame over 50 padding  is polyurethane foam density ±10%.  
• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.  
• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire resistant.  
• EN ISO 12727 standard at high level against hooligans resistant.  
• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.   
• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.
• There are cups in the seats.
• Seats Medicine-up mechanism is working with the center of gravity system.  
• Metal parts of the designed seat is 6 mm seamless monolithic sheet metal and produced with 

laser cutting bending operations and molds.  
• Seats are firmly connected with the installation in step  with sliding system to the barriers. This 

system is less than the number of digits used in the anshors. Seats are providing the opportu-
nity to scroll left and right and are easily replaced at a later time with the new seats.  

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated MDF and cover with leather.  
• The seats have head pad.
• Ergonomic and slim structural seats in the grandstand bring more space for additinal seats.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal istkelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.  
• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.  
• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.  
• EN ISO 12727 standardında holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.  
• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klora karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.  
• Döşemde kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.  
• Koltuklarda bardaklık bulunmaktadır.
• Koltuklar Tıp-up mekanizmalı, ağırlık merkezi sistemi ile  çalışmaktadır.  
• Koltukların metal aksamı 6 mm yekpare saçtan kaynaksız olarak, lazer kesme ve pres kalıplarda bükme işlemleri  

yapılarak dizayn edilmekte ve üretilmektedir.  
• Koltuklar, basamaklara montajı yapılan bariyerlere kızaklı sistemle sıkıca bağlanmaktadır. Bu sistemle basamak-

larda daha az sayıda  dübel kullanılmakta, koltuklara sağa ve sola kaydırma imkanı sağlamakta ve ileriki zaman-
larda koltuklar yenisi ile kolayca değiştirilebilmektedir.  

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.  
• Koltuklarda başlık bulunmaktadır. 
• Koltuklar ergonomik ve ince yapısı ile tribünlerde alan kazandırmaktadır.
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MOD-301

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• İt is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats opening and closing functions with spring system set up.

• Seats are produced to be mounted with one leg to the floor.

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated mdf and covered with 

leather.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227  korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar açılıp kapanan kurma yaylı sistem ile çalışmaktadır.

• Koltuklar, tek ayaklı ve zemine monte edilecek tipte üretilmektedir.

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.
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MOD-302

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• It is resistant to corrosion according to EN ISO 9227 standard.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats opening and closing functions with spring system set up.

• Seats are produced to be mounted with one leg to the floor.

• The seats, armrests and metal frame is produced with laminated mdf and covered with 

leather.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri,metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227  korozyona dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar açılıp kapanan kurma yaylı sistem ile çalışmaktadır.

• Koltuklar, tek ayaklı ve zemine monte edilecek tipte üretilmektedir.

• Koltuklarda, kolçaklar metal iskelet, mdf ile üretilmekte ve üzeri laminasyonlu deri ile kaplanmaktadır.
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MOD-401

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• There are metal stand under the seats.

Teknik Özellikler

• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltukların altında metal stand bulunmaktadır.
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MOD-402

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• Seating unit of the seat and backrest metal frame over 50 padding is polyurethane foam density ±%10.

• EN FMV SS 302 standard and 13501-1/E class fire-resistant.

• EN ISO 12727-4 (heavy use) standard at a high level against hooligans resistant.

• The artificial leather in the upholstery is produced with added chemical material that provides high 

resistance to salt, UV rays, fire and chlorine.

• The artificial leather in the upholstery is coated lamination 4 mm non-flammable properties.

• Seats are produced to be mounted with one leg to the floor.

• The seats, armrests pp cups.

Teknik Özellikler
• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir. Sırt ünitesi ise 

papel kontra üzeri süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN 12727-4 (ağır kullanım) holiganizme karşı üst seviyede dayanıklıdır.

• Döşemede kullanılan suni deriler, tuz, uv ışınları, yangın ve klor’a karşı yüksek direnç sağlayan katkılı üretilmektedir.

• Döşemede kullanılan suni deriler, alev almaz özellikte 4 mm laminasyon kaplıdır.

• Koltuklar, tek ayaklı ve zemine monte edilecek tipte üretilmektedir.

• Koltuklarda, PP bardaklı kolçaklar bulunmaktadır.
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MOD-501

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• A movement mechanism that ensures the system to its original position again.

• This mechanism is made of mounted bearings and adjustable spring spine.

• Hard of soft closing and opening of the seat is adjusted through spring mounted under the nut.

• The mechanism works in a containment made of sheet of 1,2 mm thickness.

• 60 x 30 x 2,5 mm sized mechanism attached to the and of the arm and arm into field position 
dampers protective housing are available.

• There are protective shock absorbers rotating around its own axis position in to the slots.

• Table tops are made of 12 mm compact material.

• Table legs made of sheet steel, hidden in the floor and connected cables are manufactured in 
the channel.

• There is data, wi-fi and power sockets on the table top.

• Seating unit of seat and backrest,metallic structures over 50 ±%10 of dans. polyurethane 
foam padding is.

Teknik Özellikler
• Sistemin hareketini ve tekrar eski konumuna gelmesini sağlayan mekanizması vardır.

• Bu mekanizma omurgaya monteli rulmanlar ve ayarlanabilir yaylardan imal edilmiştir.

• Koltukların sert veya yumuşak açılıp kapanması, yayların altına monteli somunlar sayesinde ayarlanabilmektedir.

• Mekanizma 1,2 mm saçtan imal edilmiş muhafaza kabının içinde çalışmaktadır.

• Mekanizmaya bağlı 60 x 30 x 2,5 mm ebadında kolları ve kolların sonunda konum koruyucu amortisörleri içine alacak 
ölçüde yuvalar mevcuttur.

• Yuvaların içinde kendi ekseni etrafında dönebilen konum koruyucu amortisörler bulunmaktadır.

• Masa tablaları 12 mm compact malzemeden üretilmektedir.

• Masa ayakları saçtan imal, zemine gizli bağlantılı ve kablo kanallı olarak üretilmektedir.

• Masa tablalarının üzerinde, data, wi-fi ve enerji prizleri bulunmaktadır.

• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.
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MOD-501-3

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• It has a mechanism that allows the system to rotate and return to its original position.

• There are protective shock absorbers rotating around its own axis position into the slots. 

• Table tops are made of 12 mm compact material.

• Table legs made of sheet steel, hidden in the floor and connected cables are manufactured in the 

channel.

• There is data, wi-fi and power sockets on the table top.

• Seating unit of seat and backrest,metallic structures over 50 ±%10 of dans. polyurethane 

foam padding is.

• In compliance with EN FMV SS 302 fire-resistance standard.

Teknik Özellikler

• Koltuğun kendi ekseninde dönmesini ve tekrar eski konumuna gelmesini sağlayan mekanizması vardır. 

• Yuvaların içine kendi ekseni etrafında dönebilen konum koruyucu amortisörler bulunmaktadır.

• Masa tablaları 12 mm compact malzemeden üretilmektedir.

• Masa ayakları saçtan imal, zemine gizli bağlantılı ve kablo kanallı olarak üretilmektedir.

• Masa tablalarının üzerinde, data, wi-fi ve enerji prizleri bulunmaktadır.

• Koltukların oturma ve sırt dayama üniteleri, metal iskelet üzeri 50 ±%10 dans. poliüretan dolgu süngerdir.

• EN FMV SS 302 standardında yangına dayanıklıdır.
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MOD-502

7037 - Gri/Grey

5019 - Mavi/Blue

1023 - Sarı/Yellow

6024 - Yeşil/Green

9004 - Siyah/Black

9003 - Beyaz/White

3020 - Kırmızı/Red



Technical Specifications
• FLY-101 model seat is used as a system.

• All seat models are being applied to the system.

• Table tops are made of 30 mm MDF laminate floor covering.

• Alternatively, compact laminate table tops are made.

• Table leg made of sheet steel, and the cable is manufactured as a channel connected to the 

ground.

• It is resistant to corrosion EN ISO 9227 standard.

Teknik Özellikler

• Sistemde koltuk olarak FLY-101 modelimiz kullanılmıştır.

• Sisteme bütün koltuk modellerimiz uygulanmaktadır.

• Masa tablaları 30 mm mdf üzeri laminat kaplanarak üretilmektedir.

• Alternatif olarak masa tablaları compact laminat yapılmaktadır.

• Masa ayakları sacdan imal, zemine bağlantılı ve kablo kanallı olarak üretilmektedir.

• EN ISO 9227 standardında korozyona dayanıklıdır.
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YDK-4

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• It is produced as modular.

• There are electostatic applications of powdered paint on metal constructions.

• Single-layered 10mm transparent polycarbonate is used in the back section of the bench.

• Single-layered 5 mm transparent solid sheet is used in the side section of the bench.

• Polycarbonate and solid sheets used in benches are assembled in compliance with logo and 

advertising works.

• The bench dimensions are revised according to the seat model to be placed inside the bench.

• The leather is used with the bondex sponge on the front of the bench.

• The leather material used on the bench’s forehead is suitable for logo and advertising works.

• Installation of benches on the ground is done with M12 sleeve anchor.

Teknik Özellikler
• Modüler üretilmektedir.

• Metal konstrüksiyon elektrostatik toz boyalıdır.

• Kulübelerin sırt bölümünde tek kat 10mm şeffaf polikarbon kullanılmaktadır.

• Kulübelerin yan bölümünde tek kat 5mm şeffaf solid kullanılmaktadır.

• Kulübelerde kullanılan polikarbon ve solid levhalar, reklam ve logo çalışmalarına uygun montajlanmaktadır.

• Kulübe içine yerleştirilecek koltuk modeline göre kulübe ölçüleri revize edilmektedir.

• Kulübe alnında bondex sünger ile birlikde deri kullanılmaktadır.

• Kulübe alnında kullanılan deri, reklam ve logo çalışmalarına uygundur.

• Kulübeler zemine M12 gömlekli dübel ile montajı yapılmaktadır.
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YDK-23

120 - Sarı/Yellow

020 - Bej/Beige

016 - Bej/Beige

003 - Beyaz/White

605 - Gri/Grey

527 - Mavi/Blue

515 - Mavi/Blue

427 - Yeşil/Green

270 - Bordo/Claret Red

221 - Kırmızı/Red

620 - Gri/Grey

901 - Siyah/Black



Technical Specifications
• It is produced as modular.

• There are electostatic applications of powdered paint on metal constructions.

• Single-layered 10mm transparent polycarbonate is used in the back section of the bench.

• Single-layered 5 mm transparent solid sheet is used in the side section of the bench.

• Polycarbonate and solid sheets used in benches are assembled in compliance with logo and 

advertising works.

• The bench dimensions are revised according to the seat model to be placed inside the bench.

• The leather is used with the bondex sponge on the front of the bench.

• The leather material used on the bench’s forehead is suitable for logo and advertising works.

• Installation of benches on the ground is done with M12 sleeve anchor.

Teknik Özellikler
• Modüler üretilmektedir.

• Metal konstrüksiyon elektrostatik toz boyalıdır.

• Kulübelerin sırt bölümünde tek kat 10mm şeffaf polikarbon kullanılmaktadır.

• Kulübelerin yan bölümünde tek kat 5mm şeffaf solid kullanılmaktadır.

• Kulübelerde kullanılan polikarbon ve solid levhalar, reklam ve logo çalışmalarına uygun montajlanmaktadır.

• Kulübe içine yerleştirilecek koltuk modeline göre kulübe ölçüleri revize edilmektedir.

• Kulübe alnında bondex sünger ile birlikde deri kullanılmaktadır.

• Kulübe alnında kullanılan deri, reklam ve logo çalışmalarına uygundur.

• Kulübeler zemine M12 gömlekli dübel ile montajı yapılmaktadır.
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BJK Vodafone Arena Stadium | Turkey
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BJK Vodafone Arena Stadium | Turkey
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BJK Vodafone Arena Stadium | Turkey
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Eskişehir New Atatürk Stadium | Turkey
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Eskişehir New Atatürk Stadium | Turkey
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Eskişehir New Atatürk Stadium | Turkey
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Antalya Arena | Turkey



95www.mirarena.com



96 www.mirarena.com

Antalya Arena | Turkey



97www.mirarena.com



98 www.mirarena.com

Trabzon Medical Park Arena | Turkey
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Trabzon Medical Park Arena | Turkey
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Trabzon Medical Park Arena | Turkey
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Trabzon Medical Park Arena | Turkey
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadium | Turkey
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadium | Turkey
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadium | Turkey
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadium | Turkey
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Samsun Olympic Swimming Pool | Turkey
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Samsun Olympic Swimming Pool | Turkey
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Manisa Indoor Sports Hall | Turkey
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Manisa Indoor Sports Hall | Turkey
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Red Star Rajko Mitic Stadium  | Serbia
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Ice Box | Iran
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Ice Box | Iran
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Ice Box | Iran
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Ofi Stadium | Greece
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Gradski Stadion Velika Gorica | Croatia
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Tennis Arena | Tajikistan
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DWWS-OUB | Tajikistan
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ETO Vehbi Koç Congress Center | Turkey
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TED Collage Istanbul Sports Hall | Turkey
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BJK Süleyman Seba Sports Hall | Turkey
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Steaua Bucharest Stadium | Romania
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Steaua Bucharest Stadium | Romania
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Steaua Bucharest Stadium | Romania
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Steaua Bucharest Stadium | Romania
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Rapid Bucharest Stadium | Romania
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Rapid Bucharest Stadium | Romania
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Rapid Bucharest Stadium | Romania
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Sports Hall Mioveni | Romania
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Trabzon Avrasya University | Turkey
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Alcufer Stadium | Hungary



163www.mirarena.com

Kazım Karabekir Stadium | Turkey
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Steaua Bucharest Conferance Hall | Romania
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Rapid Bucharest Conferance Hall | Romania
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Polyvalent Hall Oradea | Romania



169www.mirarena.com



170 www.mirarena.com

Khmelnytskyy Palace of Sports | Ukraine
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www.mirarena.com

HQ :  Merkez Mh. Cemilbey Sk. (Yıldırımkent Mevkii) No:8 Pursaklar-Ankara-Türkiye
Factory : Esenboğa Yolu Üzeri 12. Km Yıldırım Mevkii Pursaklar-Ankara-Türkiye
Tel : +90 312 349 37 53 • Fax : +90 312 351 29 44 • E-mail : info@mirofis.com

The design and registration rights of all products belong to MIR ARENA.All products designed within the MIR ARENA, which are included in the catalog, are manufactured from environmentally friendly and recyclable materials.
Recycling saves lives.

HQ / Factory : Merkez Mh. Cemilbey Sk. (Yıldırımkent Mevkii) No:8 Pursaklar-Ankara-Türkiye
Kayseri / Factory : Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No:24 Kayseri - Türkiye
Tel : +90 312 349 37 53 • Fax : +90 312 351 29 44 • E-mail : info@mirarena.com.tr

www.mirofis.com


