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Aesthetics - Durability - Easiest to transport and install
Aluminium Railing - Furniture - Gutter - Carport - LED Light

LIMITED

WARRANTY

15
YEAR



HỆ GHẾ CHỜ TRAX
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Technical Specifications

Bề mặt hoàn thiện - Finishes

Gác tay - Armrests

Chân ghế - Leg

Bố trí - Layout
 

Có nhiều tùy chọn toàn diện nhất, TRAX có thể 
được chỉ định để phù hợp với mọi tình huống.

Các chi tiết được lắp ráp trên thanh nhôm ép đùn 
chắc chắn, dễ dàng thay thế, sửa chữa.

Featuring the most comprehensive range of options, 
trax can be specified to suit any situation

The components are assembled on solid extruded 
aluminum bar, easy to replace and repair.
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TRAX SEATING SYSTEM
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Ghế dài không lưng
Backless Bench

Thép đục lỗ
Perforated Steel

Tay nhôm đúc kiểu 1
1 Cast Aluminium Arm

Chân nhôm đúc
Cast Aluminium Leg

Chân nhôm ép đùn
Extruded Aluminium Leg

Chân đá granit tổng hợp
Composite Granite Leg

Tay nhôm đúc kiểu 2
2 Cast Aluminium Arm

Tay nhôm đúc kiểu 2 có đệm
2 Cast Aluminium Arm with Pad

Nhôm cứng
Rigidised Aluminium

Đúc nhựa PU
Moulded Polyurethane

Bọc đệm
Upholstered

Đệm trên thép đục lỗ
Pads on Perforated Steel

Lưng thấp
Low Back

Lưng cao
High Back

Lưng cao có chỗ để chân
High Back with Footrest

Bọc da
Saddle-Stitched Coach Hide
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Dãy ngang
Horizontal row

Cụm tam giác
Triangle hubs



HỆ GHẾ CHỜ FLITE
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Technical Specifications

Một hệ thống chỗ ngồi mật độ cao được thiết kế để 
tăng sức chứa chỗ ngồi

Cụm ghế và lưng giống hệt nhau được gắn vào một 
thanh nhôm đùn chỉ với hai điểm cố định, rút ngắn 
thời gian lắp ráp

Chi phí thấp, dễ dàng thay thế sửa chữa các chi tiết

A high density seating system designed
to increase seating capacity.

Identical seat and back assembly attaches to an 
extruded aluminium beam with only two fixings, 
shortening assembly time 

Low cost, easy to replace and repair
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FLITE SEATING SYSTEM

Bề mặt hoàn thiện - Finishes

Gác tay - Armrests

Bố trí - Layout

Đúc nhựa PU
Moulded Polyurethane

Tay nhôm đúc - sơn tĩnh điện
Cast Aluminium Arm – 
Powder Coated

Tay nhôm đúc - đánh bóng
Cast Aluminium Arm – 
Polished

Tay nhôm tích hợp nguồn điện
Aluminium Arm Power

Bọc da
Saddle-Stitched Coach Hide

Bọc  da thêm gân nổi
Saddle-Stitched Coach Hide -
Ribbed
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Dãy ngang
Horizontal row

Cụm tam giác
Triangle hubs
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HỆ GHẾ CHỜ SEVILLE
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Technical Specifications

Seville là một băng ghế hai hướng lý tưởng để sử 
dụng trong các khu vực chờ với thời gian ngắn như 
sân ga, thu hồi hành lý, trạm xe bus...

Thiết kế sáng tạo, thời thượng, chi phí thấp.

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng. Các modul riêng 
lẻ trượt trên dầm và được cố định lại bằng các nắp 
nhôm.

Đặc biệt, là mẫu ghế băng chờ duy nhất có thể gắn 
trực tiếp trên tường

Seville is a bi-directional bench ideal for use in 
short sit areas such as platforms, baggage reclaim, 
bus stop ...

Creative design, trendy, low cost.

Fast and Easy Installation. The individual compo-
nents slide onto the beam and are held into place 
by die cast alumnium end caps.

Special, it is the only seating system that can be 
mounted on the wall
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SEVILLE SEATING SYSTEM

Bề mặt hoàn thiện - Finishes Gác tay - Armrests

Chân ghế - Leg

Bố trí - Layout
 

Tấm ngồi nhôm ép đùn
Extruded aluminum Seat section

Tay nhôm đúc
Cast Aluminium Arm

Gắn tường
Wall Mount

Cố định sàn
Floor Fixed

Đứng tự do & gác tay
Freestanding & Armrests

Chân gắn tường
Wall Mount Bracket

Chân cố định sàn
Floor Fixed Leg

Chân đứng tự do
Freestanding Leg
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Trên thanh trung tâm
In beam power

Tích hợp vào gác tay 
Power arm

Mỗi đầu băng ghế
Each end of the bench power

Trên bàn
On table power

Trên bàn
On table power

Giữa các ghế ngồi
Between seat power

Bàn tròn
Round table

Bàn vuông
Square table

Bàn chữ nhật
Half table

TÙY CHỌN NGUỒN ĐIỆN VÀ BÀN
Bàn nhỏ - Mini table

Nguồn điện cho ghế băng TRAX - Power option for TRAX seating system

Nguồn điện cho ghế băng FLITE - Power option for FLITE seating system

Nguồn điện cho ghế băng SEVILLE - Power option for SEVILLE seating system

Thêm tùy chọn bàn nhỏ và nguồn điện dành riêng 
cho những khu vực có thời gian chờ lâu.

Lắp ráp an toàn tiện lợi với các chi tiết được thiết kế 
đồng bộ phù hợp.

Nâng cao trải nghiệm cho người dùng

Add the option of a small desk and dedicated 
power supply for areas with long wait times.

Safe and convenient assembly with suitable 
synchronously designed details.

Raising the user experience
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POWER OPTION AND MINI TABLE


