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(USSEY 3EATING #OMPANY IS THE GLOBAL LEADER IN SPECTATOR
SEATING SOLUTIONS &ROM SCHOOLS AND UNIVERSITIES TO
AUDITORIUMS ARENAS SPORTS STADIUMS PERFORMING ARTS
CENTERS AND PLACES OF WORSHIP (USSEY 3EATING IS
FAMOUS FOR #OMFORT 'REAT LOOKS %NGINEERING INNOVATION
2ELIABLE PERFORMANCE AND AN UNRIVALED NETWORK OF LOCAL
EXPERTS READY TO ASSIST YOU IN DEVELOPING THE PERFECT
SEATING SOLUTION
&OUNDED IN  (USSEY 3EATING #OMPANY BOASTS ONE
OF !MERICA}S LONGEST HISTORIES OF UNINTERRUPTED FAMILY
OWNERSHIP 7E WELCOME YOU TO OUR WORLD OF SEATING
POSSIBILITIES
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/UR MOST POPULAR
4ELESCOPIC 'YM 3EATING
3OLUTION 7ALL !TTACHED
SYSTEMS ARE SUPPLIED IN  TO
 TIER BANKS ARE EXTREMELY
ADAPTABLE AND EFFICIENTLY
RECOVER FLOOR SPACE
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Maxam Reverse-Fold Telescopic Seating
Reverse Fold

เก้าอี้อัฒจันทร์รุ่นรีเวิร์สโฟลด์

Often utilized for balcony
seating areas, reverse fold
systems retract from back
to front to create additional
space can be used for
practice areas, batting
cages, volleyball, gymnastics
or any wide array of uses.
Add back panels for a
cleaner look, more versatility
and improved safety.

ระบบอัฒจันทร์แบบยึดด้านหน้า
ส่วนมากจะพบบริเวณที่นั่งชั้น
บนเพราะสามารถดึงกลับเพื่อให้
เกิดพืน้ ทีส่ ำหรับทำกิจกรรมเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ไว้ฝึกซ้อม
กีฬา เช่น ฝึกตีลูกเบสบอล,
ซ้อมวอลเลย์บอล, ฝึกยิมนา
สติก เป็นต้น สามารถเพิ่มพนัก
พิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้งาน

PORTABLE CLOSE >>

Flex Row
Maxam Portable Unit

PORTABLE CLOSE >>



Portable Unit

เก้าอีอ้ ฒ
ั จันทร์แบบเคลือ่ นย้ายได้

With a heftier rear column,
these bleachers provide
design flexibility for buildings
that can’t support wall loading
or where wall loading is
marginal. These bleacher
sections allow you to easily
move and store bleachers
where you want them. Create
any number of custom
seating layouts for different
events.

เก้าอีอ้ ฒ
ั จันทร์แบบเคลือ่ นย้ายได้
มีความยืดหยุ่นตัวสูงที่สามารถ
จัดวางเก้าอี้อัฒจันทร์ไปใน
ทิศทางที่ต้องการได้ จึงทำให้
การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา
มีลักษณะคล่องตัวสะดวกต่อ
การใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงจำนวนและรูปแบบ
ของเก้าอีอ้ ฒ
ั จันทร์สำหรับกิจกรรม
ประเภทต่างๆได้ การทำงานของ
เก้าอี้อัฒจันทร์เหมาะสำหรับ
โครงสร้างของอาคารทีไ่ ม่สามารถ
รับน้ำหนักได้มากหรือมีลักษณะ
ที่ไม่เหมาะสมกับการติดตั้งที่นั่ง
แบบติดผนังได้

แถวยืดหยุ่นด้วยเฟล็กช์ โรว

Today’s gym seating has to
be more practical and more
adaptable than ever. And
it has to comply with an
ever-changing list of complex
codes and regulations.
We designed MAXAM’s
extraordinary Flex-RowTM
feature to not only meet
today’s standards, but to
anticipate those to come.
A facility’s function changes
almost constantly, often
many times during a single
day.
Flex-Row allows the first row
of seating to be used day in
and day out even with the
rest of the system locked
safely in the closed position.
As much as 10% of your
facility’s seating capacity
can be made available for
ADA (Americans with
Disabilities Act) requirements

on demand. Capacity of these
same seats can be recovered
in just seconds. And Flex-Row
is easy to open or close and
secure in place as often as
necessary, without tools and
with a minimum of effort.
อัฒจันทร์พบั เก็บได้แม็กแซม มี
ระบบเฟล็กซ์โรว ให้คณ
ุ สามารถ
เลือ่ นแถวแรกของอัฒจันทร์ออก
มาหรือพับเก็บได้ตามความ
ต้องการโดยไม่ตอ้ งขยับแถวทีน่ งั่
ด้านหลัง ระบบเฟล็กซ์โรว
สามารถใช้เป็นทีน่ งั่ บริเวณพิเศษ
สำหรับเก้าอืร้ ถเข็นผูพ้ กิ ารขณะ
ชมกีฬาได้อกี ด้วย



MVP Two-Tone and monotone Seat

ที่นั่งเอ็มวีพีแบบสีเดียวและสองสี
MVP seats are available with
recessed seat numbers and
aisle letters. Hussey injection
molded plastic ensures
vibrant colors. Both 10”
(25 cm) and 12” (31 cm)
widths are available.

ลักษณะของเก้าอี้ เอ็มวีพี คือ
การขึ้นรูปเก้าอี้แบบฉีดโดยทำ
จากวัสดุพลาสติกที่มีสีสันสดใส
พร้อมด้วยเลขที่นั่งและตัวอักษร
สำหรับบอกแถวที่นั่ง มีขนาด
ความกว้างให้เลือก 10 นิ้ว และ
12 นิ้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Contoured Plastic Backrest

พนักพิงพลาสติกขอบโค้ง
ออกแบบให้เหมาะกับสรีระ

Provide VIP level comfort for
special seating areas with a
folding, contoured plastic
18” (46 cm) high backrest.
Fold manually on deck in
group of two to seven.
Requires row spacing of 30”
(76 cm) or greater.

Signature Logo Program



Hussey will work with you to
develop a logo design that
makes everyone proud.
With the MAXAM Signature
Logo Program, it is easy to
create the most colorful and
spirited bleacher logo
design.

โปรแกรมออกแบบโลโก้
โปรแกรมที่สามารถออกแบบ
โลโก้บนอัฒจันทร์ ทำให้
อัฒจันทร์มีความสวยงามและ
โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดย
อาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่พร้อมให้บริการเพื่อ
บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์
ของเก้าอี้อัฒจันทร์

ตอบสนองความต้องการสำหรับ
ที่นั่งโซนพิเศษ ด้วยที่นั่งแบบ
พลาสติกพับได้ ที่มีพนักพิงสูง
ถึง 18 นิ้ว (46 ซม.) ออกแบบ
ให้มีความโค้งเหมาะกับสรีระ
ให้ความสบายผ่อนคลายใน
การนั่ง ซึ่งในแต่ละแถวสามารถ
จัดกลุ่มที่นั่งได้ตั้งแต่ 2 ถึง 7 ตัว
และต้องมีความห่างระหว่างแถว
ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว (76 ซม.)

Classic Wood

Wood Backrest

All our boards are fingerjointed Southern Pine Grade
“B&B”, the finest available,
and are triple sanded and
finised with two separately
U.V. cured coats of urethane.

This simple continuous
backrest provides extra
support on classic wood or
MVP seats. Folds manually
on deck. Requires row spacing
of 30” (76 cm) or greater.

ที่นั่งคลาสสิกวู๊ด

พนักพิงไม้

ไม้ที่ใช้เป็น Finger-jointed
Southern Pine Grade “B&B”
ซึ่งเป็นเนื้อไม้คุณภาพที่ดีที่สุด
โดยผ่านกรรมวิธีการขัดด้วย
กระดาษทรายถึง 3 รอบและ
เคลือบสารยูรีเทน ป้องกันรังสี
ยูวีอีก 2 ชั้น

แถบพนักพิงต่อเนื่องที่ช่วย
รองรับน้ำหนักบนไม้คลาสสิก
วู๊ดหรือที่นั่งแบบเอ็มวีพี
สามารถปรับพนักด้วยมือและ
มีความห่างระหว่างแถวไม่น้อย
กว่า 30 นิ้ว (76 ซม.)
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)NTRODUCING -ETRO A RAILL BASED SYSTEM
THAT WILL MOVE YOU 3LEEK SLIM AND EASY TO
INSTALL THE -ETRO LINE IS A GIANT LEAP TOWARDS
GETTING THE MOST OUT OF YOU FACILITY

%VENTA IS THE WORLD}S FIRST ALL POLYMER STADIUM
CHAIR WITH THIS LEVEL OF SOPHISTICATED STYLE
AND ENGINEERING $EVELOPED IN COOPERATION
WITH ALEADING %UROPEAN INDUSTRIAL DESIGN
FIRM THE EVENTA DESIGN COMBINES INDIVIDUALITY
CHARACTER AND ADVANCED MANUFACTURING
TECHNOLOGY TO CREATE A DISTINCTIVE CONTEMPORARY

!VAILABLE IN BOTH TELESCOPIC AND FIXED
VERSIONS -ETRO ALLOWS PERFECT CONTINUITY
THROUGHOUT A FACILITY !ND IT}S NOT JUST
ABOUT GREAT LOOKS -ETRO IS MADE OF THE
MOST ADVANCED COMPOSITES AND USES THE
LATEST MOLDING TECHNOLOGY )T ALSO FEATURES
WHISPER QUIET SEAT OPERATION AND FITS IN
AN AMAZINGLY TINY m  MM STORED
ENVELOPE 4HE NEXT GENERATION OF SEATING
HAS ARRIVED ¹ -ETRO ¹ CLIMB ABOARD
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AESTHETIC TO SATISFY THE MOST CHALLENGING
SPECIFIER AND THE COMFORT REFINEMENT AND
ENDURING QUALITY DEMANDED BY THE NEXT
GENERATION OF END USERS
4HE MODULAR %VENTA DESIGN CAN BE FLOOR
MOUNTED OR DECK MOUNTED AND CONFIGURED
WITH OR WITHOUT ARMS 7HEN TILTED IN THE UP
POSITION ITS SPACE SAVING PROFILE IS ONLY
 m  MM DEEP MAKING IS SUITABLE
FOR REPLACING NARROW ALUMINUM BENCHESa
OR ANYWHERE WHERE SPACE SAVINGS AND
IMPROVED AESTHETICS ARE REQUIRED
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7ELCOME TO (USSEY}S 1UATTRO COLLECTION ! NEW GENERATION
OF SEATING FEATURING FOUR MODULAR SERIES EACH DISTINGUISHED
BY BEAUTIFUL SCULPTURAL LINES STATE OF THE ART MATERIALS
ERGONOMIC COMFORT AND UNPRECEDENTED FLEXIBILITY TO
CREATE CUSTOM SOLUTIONS
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"UILT ON THE CORNERSTONES OF DISTINCTIVE STYLE COMFORT
DURABILITY AND VALUE THE ENTIRE 1UATTRO COLLECTION SETS NEW
AESTHETIC STANDARD FOR UPHOLSTERED SEATING 1UATTRO}S
FOUR SERIES INCORPORATE FURNITURE QUALITY FIT PRECISION CAST
ALUMINUM COMPONENTS HIDDEN HARDWARE AND FASTENERS
ELEGANT EXTENDED BACKS LUSH FABRICS AND AN INCREDIBLE
ARRAY OF OPTIONS AND ACCESSORIES ALL BACKED BY OUR 
YEAR FACTORY WARRANTY ¹ THE BEST IN THE BUSINESS
7HEREVER YOUR DESIGN DREAMS LEAD YOU THE 1UATTRO
COLLECTION HAS THE SEATING SOLUTIONS TO TAKE YOU THERE
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DESIGNER SERIES

ดุลยภาพแห่งความงาม

Beauty in balance

หรูหรามีระดับ - โดดเด่นด้วยสไตล์ยุโรปอัน
ประณีตเหมาะสำหรับห้องชุดสุดหรู ห้องทำงาน
ระดับผูบ้ ริหาร โรงละครชัน้ นำ ตลอดจนสถานที่
สำหรับ ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

High style-

คัดสรรแต่คุณภาพ - คัดสรรวัสดุด้วยคุณภาพ
อย่างไม้วเี นียร์เลอค่า 9 ชนิด สามารถเลือกลายไม้
จากแบบทีม่ ใี ห้เลือกมากมายตามความเหมาะสม
ของประเภทงาน รวมไปถึงไม้ลามิเนต ทีม่ ใี ห้เลือก
มากกว่า 200 แบบ ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์
สินค้าได้ในระดับสูง
หลากหลายดีไซน์ - สามารถเลือกออกแบบเก้าอี้
ตามวัตถุประสงค์ทแี่ ท้จริงและออกแบบลักษณะ
ของเก้าอีด้ ว้ ยดีไซน์เฉพาะตัว ไม่วา่ จะเป็นพนักพิง
ที่นั่ง ที่วางแขน ที่สามารถเลือกใช้เพื่อให้เป็น
เก้าอี้ที่มีลักษณะเฉพาะ
สวยเหนือระดับ - การออกแบบรูปลักษณ์ให้
โดดเด่นบวกกับการใช้งานได้จริง จึงเป็นอีกเหตุผล
ที่เพิ่มระดับเก้าอี้ควอตโตรเป็นศิลปะอันล้ำสมัย
ทีช่ ว่ ยเพิม่ คุณค่าให้กบั บรรยากาศโดยรวมของห้อง
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CLASSIC SERIES

a beautifully finished outer
back and clean European line give the
designer series an exquisite look. Ideal
for suites, corporate settings, performing
arts theaters or places of worship.
Furniture quality- choose your back finish

from nine rich wood veneers with unlimited
deep stain options, or over 200 distinctive
laminates, for a high-end appearance.
Countless options- customize your designer

series chair with a wide array of back
shapes, seat options, arm rests, table
arms, cast aluminum or steel stanchions,
aisle lights, seat ID and much more.
Beyond just fitting in to the look and feel

of the facility, Quattro enhances the feeling
of rich, opulent surroundings and helps
enhance the state-of-the-art experiences
to your facility.

หรูหรามีระดับ - เก้าอีค้ วอตโตรรุน่ คลาสสิก รวบรวม
เอาความร่วมสมัยของเก้าอี้เบาะหุ้มนวมชั้นดี
โดยถือคุณลักษณะเด่นไว้คือ ความทนทานและ
การดูแลรักษาง่ายของเก้าอี้พนักพิงพลาสติก
ขึ้นรูป เพื่อการใช้งานในระยะยาว
ความคลาสสิกทีแ่ ท้จริง - ด้วยดีไซน์ทสี่ วยสะดุดตา
ประกอบกับวัสดุทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี ทำให้เก้าอีม้ อี รรถประโยชน์รอบด้าน เหมาะสำหรับงานทั้งในและ
นอกอาคาร เช่น ทีพ่ กั อาศัย โรงเรียน สนามกีฬา
หรืออาคารอเนกประสงค์
ดีไซน์ ในแบบคุณ - สามารถออกแบบ
เก้ า อี้ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
แต่ละบุคคลได้ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ให้
เลือกประกอบมากมาย อาทิ ทีว่ างแขน
ทีเ่ สียบสายชาร์จไฟ อุปกรณ์เสริมต่างๆ
ตลอดจนเบาะหุ้มนวม
หลากหลายสไตล์ ที่
สามารถสั่ ง ทำแบบ
เฉพาะพิเศษ

High style- the Quattro classic combines

the clean lines and contemporary style of
a fine upholstered chair with a highly
durable molded plastic back for easy
maintenance and long-term peace of mind.
handsome, comfortable
and always reliable, this versatile chair is
equally at home in schools, sporting and
multi-purpose facilities.
A proven classic-

customize your
classic series chair with a wide choice of
Quattro options, including integral tablet
arms, the Quick-Link power and data
system, flexible ADA features, even
plush foam and upholstery tailoring.
Limitless combinations-
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PERFORMANCE SERIES
สบายอย่างมีสไตล์ - เก้าอี้ Quattro performance
series ผลิ ต จากโพลิ เ มอร์ ที่ มี ค วามแข็ ง แรง
ทนต่ อ ทุ ก สภาพการใช้ ง าน ถู ก ออกแบบให้
เกิดความนุ่ม สบาย แต่ยังคงความสวยงาม
แห่งดีไซน์ไว้ สะท้อนถึงความหรูหรามีระดับและ
รสนิยมของผู้ใช้งาน

SOFT SIDE SERIES
Comfort and style- the performance series,

with its rugged all polymer back, is designed
for house of seating comfort… yet is
beautiful to look at, featuring elegant,
forward-thinking style.
its durable and
incredibly graceful polymer back is made
with gas-assisted injection molding. This
slows it to have thin, beautiful lines, yet
stand up to rugged use day after daywhich makes it perfect for schools and
other unforgiving environments.

เบาะหุ้มนวมเต็มตัว - เอกลักษณ์ที่โดดเด่นจึง
ทำให้เก้าอี้ Quattro soft side series มีความ
หรูหราโดยที่ท่านสามารถเลือกเนื้อผ้า เพื่อให้
การหุ้มเบาะที่นั่งแบบเต็มตัวเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความนุ่มสบาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม end
panel เพื่อความสมบูรณ์แบบของเก้าอี้ชั้นนำ

เลือกแบบได้ตามความต้องการ - สามารถเป็น
เจ้าของเก้าอี้ที่มีคุณภาพสูงแต่ค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาต่ำชุดนีไ้ ด้ในแบบทีต่ อ้ งการ โดยอาศัย
การเลือกเนือ้ ผ้าวัสดุหรืออุปกรณ์เสริมทีส่ ามารถ
เลือกให้เข้ากับบรรยากาศของห้องและอาคาร
ได้อย่างกลมกลืน
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customize this highperforming, low-maintenance chair with
your favorite seat fabric and any of our
broad range of options and accessories
to create a chair exactly matched to your
facility’s needs.

more than just
attractive, the soft side effectively minimizes
audience noise and enhances acoustical
qualities, making it a handsome choice
for performing arts venues, cinemas, houses
of worship, corporate settings or wherever
wound and vision come together.
Acoustic performance-

Advance materials-

วัสดุโดดเด่นนำสมัย - การนำโพลิเมอร์มาเป็น
วัสดุหลักในการประกอบขึ้นรูปของเก้าอี้ ซึ่ง
ตัวโพลิเมอร์มคี ณ
ุ ลักษณะเด่นคือ การมีสมรรถนะ
ที่แข็งแรง ทนต่อสภาพการใช้งาน ทั้งนี้ยังนำ
เทคโนโลยี gas-assisted injection molding
เข้ า มาในกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป ทรง
และลวดลายที่ละเอียดสวยงาม เหมาะสำหรับ
ใช้ในโรงเรียน หรือสถานทีท่ มี่ กี ารใช้งานบ่อยครัง้

Fully upholstered- wrapped in the lush
fabric of your choice, with optional fullyenveloped seat pan, the Quattro soft side
series embodies luxurious style. Add upholstered
end panels for a completely draped look.

การควบคุมเสียงดีเยี่ยม - ด้วยวัสดุของเนื้อผ้า
ที่นุ่มทำให้คุณลักษณะพิเศษของเก้าอี้ คือ การ
ดูดซับเสียงรบกวนและยังช่วยในการควบคุม
เสียงไปทิศทางที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับโรงละคร
โรงภาพยนตร์ สถานที่ที่ต้องการความเงียบ
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ในสถานที่ ท ำงานก็ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ได้

Custom options-

เลือกแบบได้ตามความต้องการ - เพิม่ ความเป็น
ตัวตนเฉพาะโดยผ่านการเลือกสรรวัสดุ หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับพนักพิง ไฟทางเดิน
การปักตกแต่งโลโก้ เนือ้ ผ้า และอืน่ ๆ อีกมากมาย

Custom options- add your unique signature

to the soft side with touches like a high
back, aisle lights, logo embroidery, custom
woven fabrics, or any of our other options
and accessories.
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!SSOCIATION ¼rÀh¼h°£²Å ¡«¯¥ 4ONGUE  GROOVE
³¥° °¥²¼¦§¾ ¼£³Ä  ¼¡  ¶ ¾ ¿h
&INGER *OINTED 4ECHNOLOGY ±¿©hÀhÀ³Ä h³ ¥°½Ã ½¡g
¨¥ ° ½£®²¯Å Àh¿¼¥£°«¯¡¥¼¡Ã¥
¡®µÅÀh l2OBBINSm ¿©h¨¡¡®¿°¡¼£g³ª°
¨· ¨¶ /PTIMUM 0ERFORMANCE ¡¯¡« ¾ ¨°¯
$). ¿¼¡µÄ« "ALL "OUNCE 3HOCK !BSORPTION
$EFLECTION !REA OF $EFLECTION 2OLLING ,OAD ½£®
3URFACE &RICTION
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"EING THE INDUSTRY LEADER FOR MORE THAN
 YEARS 2OBBINS HAS LED INNOVATION IN
THE TECHNOLOGY IN SUBFLOOR DESIGN AND
CHANGED THE ATHLETE}S PERCEPTION OF THE
WAY A SPORTS FLOOR SHOULD FEEL 4ODAY
2OBBINS HAS THE MOST $). CERTIFIED FLOORS
AND HOLDS MORE PATENTS FOR SPORT FLOOR
INNOVATION THAN ANY OTHER MANUFACTURERS
7ITH ITS ,ONGEVITY )NNOVATION AND 3AFETY
2OBBINS HAS EARNED ITS PLACE AS THE MOST
TRUSTED NAME IN SPORTS FLOORING

#*0$)"//&--1

p

p
p
p
p
p
p
p

p

16

!NCHORED RESILIENT PERFORMANCE IN A LOW
PROFILE DESIGN 4HE ORIGINAL ANCHORED
RESILIENT FLOOR AND STILL THE HIGH PERFORMANCE
SPORTS SURFACE WITHOUT EQUAL
5NSURPASSED STRUCTURAL AND DIMENSIONAL
STABILITY 5LTIMATE IN UNIFORM PERFORMANCE
WITH :%2/ DEAD SPOTS 'UARANTEED
.EW INNOVATIVE DESIGN lFINE TUNEDm TO
ENHANCE COMFORT AND SAFETY
&EATURES THE BEST OF "IO #HANNEL 3TAR
LATERAL MOVEMENT STABILITY AND UNIFORMITY
IN LOW PROFILE FORLIMITED ELEVATIONAPPLICATIONS
-OLD RESISTANT :ERO' SHOCKPAD PRACTICALLY
ELIMINATES VIBRATION PROVIDES UNIFORM
SUPPORT AND SHOCK ABSORPTION
#ONTINUOUS m SUBFLOOR FOR OUTSTANDING
FULL SUPPORT
3TRONG  GAUGE STEEL CHANNELS AND ANCHORS
ALLOW NATURAL EXPANSION PREVENT BUCKLING
AND WARPING
#ONTINUOUS 3TRIPÖ 8, IS GENUINE
.ORTHERN (ARD -APLE WITH LIFE EXPECTANCY
EQUAL TO TRADITIONAL MAPLE FLOORS YET REQUIRES
LESS LUMBER TO PRODUCE
8,PLUS TECHNOLOGY IS STANDARD PROVIDES
UNIFORM APPEARANCE AND VIRTUALLY ELIMINATES
THE NEED FOR EXPANSION ROWS

#*0$64)*0/$-"44*$

4HE 2OBBINS lORIGINALm "IO -ECHANICAL $ESIGN
p 4HE SYSTEM THAT INITIATED THE 2OBBINS
LEGACY OF SAFETY COMFORT AND PERFORMANCE
p "ETTER SHOCK ABSORPTION AND BALL BOUNCE
VERSUS OTHER PANEL SYSTEMS
p #OMBINED WITH #ONTINUOUS 3TRIPÖ 8,
"IO #USHION FLOORS ARE AN ECONOMICAL
AND SAFER ALTERNATIVE TO THE OLDER DESIGNS
OF THE S
p 9OUR CHOICE OF PADS MAKES "IO #USHION
FAMILY OF FLOORS A GOOD CHOICE FOR MOST F
ACILITIES AND ACTIVITIES
p $). TESTED MEETS OR EXCEEDS IMPORTANT
$).   CRITERIA INCLUDING BALL BOUNCE
SHOCK ABSORPTION DEFLECTION AND SURFACE
FRICTION
p 5TILIZES TWO LAYERS OF STANDARD m
%XTERIOR GRADE PLYWOOD FOR ECONOMICAL
INSTALLATION
p 0ATENTED RESILIENT %0$- "IO 0AD OFFERS
GOOD SHOCK ABSORPTION AND VIBRATION
CONTROL /THER 2OBBINS "IO 0AD OPTIONS
CAN BE UTILIZED TO lTUNEm THE FLOOR FOR BALLET
AEROBICS AND MARTIAL ARTS PERFORMANCE
#ONTACT YOUR LOCAL 2OBBINS !UTHORIZED
$EALER FOR DETAILS
p #ONTINUOUS 3TRIPÖ 8, -APLE ADDS STRENGTH
AND PROVIDES A FLOOR THAT CAN LAST UP TO
 YEARS LONGER THAN ANTIQUATED RANDOM
LENGTH STRIP
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·Éµ§µµ¥´¡i² -JNPOUB 
$ECENT SPORTS FLOORING IS A QUALITY LOCAL PARA
WOOD FLOORING SYSTEM ENGINEERED FOR ECONOMY
AND PERFORMANCE ! RESILIENT DESIGN THAT
TAKES COMMODITY FLOATING SYSTEM TECHNOLOGY
AND ADDS A WHOLE NEW DIMENSION OF RESILIENCE
AND UNIFORMITY $ECENT OFFERS TWO SYSTEMS
0ARA 0ANEL AND 0ARA 3LEEPER FLOORING SYSTEM
'OOD SHOCK ABSORPTION LEVELS GOOD BALL BOUNCE
CHARACTERISTICS AND VERSATILITY OF SOUTHERN
LOCAL PARA WOOD MAKE $ECENT SPORTS
FLOORING SUITABLE FOR BASKETBALL VOLLEYBALL
AND ANY MULTI PURPOSE SPORTS ACTIVITY

µÅ³¥³³ ,IMONTA Å±¼h°°¡®¼¦«²°£³
²¥±h¥ ¥¯¨¶¾£³ ·¡³¼ c« ¯°¡£µÄ
¯Å£g° ¼r 06# ¾¡®¼£¨ks ¼²Ä¥°
½Ã ½¡g h ¥ ¿ À¼«¡k  £°¨¼µÄ « ¡®©¥g °
¯Å ¡h«¨°¡c« ¯¼µÅ«¡°½£®½³¼¡³
¼©°®¨±©¡¯³ª°¿¡g¶² «°² ½²¯
°¨¼«£ ½¬k«£ ¥«£¼£g k«£

3PORTGYM IS THE IDEAL VINYLFLOOR COVERING FOR
INDOOR SPORTS GROUNDS WITH AN HETEROGENEOUS
MULTI LAYER UNDELAMINABLE STRUCTURE 4HE
WEARING LAYER IS HIGH CONCENTRATED PVC
FINISHED IN POLYURETHANE AND ANTI SLIP
EMBOSSED SURFACE 4HE BACKING IN EXPANDED
CLOSED CELLS PVC IS REINFORCED WITH A SPECIAL
GLASS FIBRE TO GUARANTEE A HIGH LEVEL OF
DIMENSIONAL STABILITY
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Stay “Green” Always ด้วย Minigreen

พื้นยาง ‘มาเรียเทค’

Shooting Shooting range
Blocks

•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		

พื้ น ยาง ‘มาเรี ย เทค’ เป็ น พื้ น ยาง
อเนกประสงค์ สีสนั สวยงาม แข็งแรง
ทนทาน
พื้นผิวไม่ลื่น (anti-slip surface)
ปลอดภัย ดูแลรักษาง่าย ใช้ได้ทั้ง
ในร่มและกลางแจ้ง
เหมาะสำหรับบริเวณสนามเด็กเล่น
โรงเรียนอนุบาล สระว่ายน้ำ ทางเดิน
ลานหน้าบ้าน สวนสนุก สนามกอล์ฟ
ปีนเขาจำลอง ลู่วิ่ง ตลอดจนสนาม
กีฬาประเภทต่างๆ

Rubber - the benchmark for durability and
safety in a high quality raw material - it is
a perpetual challenge for us to convert its
characteristics into the best floor coverings
in the world.
Mareatech offers a full range of cushioned
safety surfacing systems for playground,
running track, golf course pathway, shooting
range, swimming pool deck and whereever cushioned surface is required.

หญ้าเทียมมินิกรีน ช่วยให้สนามหญ้าของท่าน
ดูเขียวชอุ่มตลอดปี สามารถลดค่าใช้จ่าย และ
ตัดความยุง่ ยากในการดูแลรักษาอืน่ ๆ เช่น การรดน้ำ
ตัดหญ้า จ้างคนสวน ฯลฯ
สามารถลดค้าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการ
ดูแลรักษาได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับสนามจริง
สามารถตัดแต่งและสลับสีเป็นลวดลายได้ตาม
ต้องการ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง อายุการ
ใช้งาน 5-8 ปี ไม่เป็นันตรายต่อเด็กและสัตว์
เลี้ยง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก FIFA และรับรอง
คุณภาพจาก UNI EN ISO 9001 : 2000 อีกทั้ง
ยังได้รับความไว้วางใจจากสโมสรฟุตบอลชั้น
นำกว่า 200 แห่งในอิตาลี ยุโรป และโรงเรียน
นานาชาติอีกหลายแห่งในประเทศไทย

MiniGreen artificial turf is the idea surface
for indoor and outdoor professionals use
in soccer, fulsal, rugby, or golf fields and
recreational use in home lawn, rooftop,
balcony garden and interior decoration.
MiniGreen’s performance is comparable
with that of the natural turf and allow
your surface to stay “GREEN” regardless
of season or climate.
The variety of fibres, lengths, structures and
infill materials enable MiniGreen to provide
surfaces that suitable for non-professional
and professional requirements. MiniGreen
artificial turf complies with the highest
standards established by the International
Sports Associations.

รับบริการติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการติดตั้งในลักษณะหน้า
งานที่หลากหลายตั้งแต่สนามหญ้าบริเวณบ้าน
ไปจนถึงสนามกีฬาชั้นนำของประเทศ
Square Tile
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V Interlock Square Tile

H Interlock Tile

I Interlock Tile

Hexagon Tile
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3# 0LATFORM WITH ,EG
3UPPORTS "RACING AND ,EG
#LAMPS
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3TAGING #ONCEPTS TAKES GREAT PRIDE IN OFFERING THE FINEST IN
MODULAR LIGHTWEIGHT PORTABLE PERFORMANCE STAGE PLATFORMS
SEATING RISERS AND ACCESSORIES TO CUSTOMERS WORLDWIDE
7E HAVE PROVIDED SUPERIOR PRODUCT SOLUTIONS FOR STADIUMS
ARENAS BALLPARKS ¨CONVENTION CENTERS THEATRES AND PRODUCTION
COMPANIES AS WELL AS EDUCATIONAL WORSHIP AND GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS SINCE 

3TAGE WITH 3# 3TANDARD
 ,INE 'UARDRAIL 3TAIR UNIT
AND 3KIRT

3EATING 2ISER WITH !ISLE
,IGHTING #LOSURE 0ANELS
AND )"# 'UARDRAIL

¶¼¥³¡¶g 3# ¡h«¡°¥¯
¡¶g  ,INE ¯À ½£®
h°¨¼²¡k¡«¼¥³

«¯¯¡k³ª° ¡h«À°
¼² ½gsg« ¡®©¥g° ¯Å«¯
¯¡k ½£®¡°¥¯¡¶g )"#
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/UR COMPANY AND STAFF DESIGNERS CONTINUOUSLY CONSULT
WITH DESIGNERS AND ARCHITECTS AROUND THE WORLD ENSURING
THAT WE ARE ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY AND THAT
OUR PRODUCTS ARE SECOND TO NONE

ÁhÀ§µ¡µ«¥²¢§±ª¸Ã«iÀ¥·
3# 0LARFORM$ECKS ARE AVAILABLE
IN THE FOLLOWING SURFACE OPTIONS
! 0OLY 6INYL BLACK
" 0OLY 6INYL GRAY
# 0LYRON TEMPERED HARDBOARD
$ #ARPET BLACK
% #ARPET GRAY
& !CRYLIC OPAQUE CLEAR ACRYLIC ALSO AVAILABLE

!

"

#

$

%

&

%: 3TAGE ¹ A MOBILE
DURABLE COMPACT STAGE THAT
CAN BE SIMPLY FOLDED UP AND
EASILY ROLLED INTO STORAGE ON
ITS WHEELS BY JUST ONE
PERSON
«³³Ä¨¼ ¼¥³¯¼ÃÀh¼£µÄ«
h° ¨®¥h¥ £h«¿¶¼¥³
¨°°¡¼Ã¼¥³©¡µ«¼£µÄ«¼Ã
Àhh¥ ¼«
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ASB Game Court
The Show Stage

The ASB Game Court –with
it movable side walls- is the
ideal configuration for
virtually all games. With the
help of modern electronics,
three contiguous ASB
System Squash Courts can
be converted into one large
area. A never-beforeimagined number of sports
and activities can now be
played.

ASB System Court

ASB Rainbow Court
The Coloured Court

สนามสควอซเอเอสบี รุ่น คลาสสิก
เอเอสบีเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความเป็น
เลิศของสนามกีฬาประเภทสควอซที่ยากจะหา
ใครเที ย บเท่ า ซึ่ ง สนามสควอซของเอเอสบี
สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยฝี มื อ อย่ า งประณี ต และความ
เชีย่ วชาญในด้านการผลิต จนทำให้สนามสควอซ
เอเอสบีได้รับความไว้วางใจจากผลงานที่ผลิต
และจำหน่ า ยสนามสควอซทั่ ว โลกแล้ ว กว่ า
3,500 แห่ง
กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ลูกสควอซนับล้านๆลูกได้
ถูกตีเพื่อทดสอบสมรรถนะของสนามสควอซ
จึงทำให้นักกีฬาสควอซชั้นนำของโลกต่างคาด
หวังถึงสนามสควอซที่ได้มาตรฐานระดับสากล
คือมีพื้นผิวที่เรียบแม้จะแข่งขันกันต่างสถานที่
รวมถึงการมีดีไซน์ที่สวยงาม
ศู น ย์ สั น ทนาการชั้ น นำทั่ ว โลกต่ า งก็ ไ ว้ ว างใจ
เลือกใช้ของเอเอสบี ซึ่งคุณลักษณะเด่นของ
ผนังสนามสควอซของเอเอสบี คือทำจากวัสดุ
ชิ้นเดียวเคลือบสารพิเศษ ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานของสมาพั น ธ์ ส ควอซนานาชาติ
(World Squash Federation)
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The Classic Court
Always on the cutting edge of innovation
and excellence, the ASB Squash Court
has reached an unparalleled standard
world-wide.
Fabricated with master craftsmanship
and skilled precision, the ASB Court is
delivered to nearly all parts of the world.
More than 3,500 ASB Squash Court have
been built to date.

The ASB Rainbow Court are
painted in a series of pastel
colors with a specific
pattern. The basic shades
are green, blue and salmon.
Due to the use of pastel
colore, the ball has been
proven to be more visible
than in conventional courts
because of the more userfriendly contrast between
pastel colors and the dark
ball. The courts always
feature a combination of two
shades. The sectors of a
specific color are used by
players and coaches alike,
to target areas for the
players during training or
actual game play.
ASB Class Court
The Competition Court

For more than twenty years, millions of
squash balls have been testing the wall
surfaces. The world’s top players have
come to expect the true ball behaviour,
the precision of the wall surface and the
clean, aesthetic design.

The ASB Glass Court is used
for most of the international
tournaments. The court
combines great quality, is
greatly appreciated by the
best players in the world.

The ASB Squash Court can be found in
the most important leisure centers
around the world. The ASB Court is the
court with “one-piece walls, specially
coated”. The ASB Court far exceeds the
tough requirements for the World Squash
Federation.

Most of the time the ASB
Show Glass Court is
designed with movable
glass side walls to meet the
demands of the client for
allowing also International
Squash Doubles
Championships. This is a
must for the Future.

สนามสควอซเอเอสบี
รุ่น เกมส์คอร์ท
สนามสควอซอเนกประสงค์
เอเอสบีเกมส์คอร์ทที่ประกอบ
ด้วยผนังเลื่อนได้ทำให้ผนัง
สามารถเปลี่ยนตำแหน่งรูปร่าง
ให้เหมาะกับการใช้งานได้หลาย
รูปแบบ ด้วยระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของเอเอสบีสควอซ
คอร์ท ที่สามารถเลื่อนผนังกั้น
ห้องสามด้านที่ติดกันออกแล้ว
แปลงห้องเล็กๆ ให้เป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่หรือห้องนันทนาการ
ไว้สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้

สนามสควอซเอเอสบี
รุ่น เรนโบว์คอร์ท
สนามสควอซแห่งสีสัน
เอเอสบีเรนโบว์คอร์ทมีการทาสี
ในรูปแบบเฉพาะ โดยสีพื้นฐาน
ประกอบด้วยสีเขียว สีฟ้า และ
สีชมพูอมส้ม ทำให้ผู้เล่น
สามารถมองเห็นลูกสควอซได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างสีพาสเทลที่เป็น
สีโทนอ่อนกับลูกสควอซที่มีสี
เข้ม และด้วยสีที่ต่างกันนี้ทำให้
ผู้ฝึกสอนและผู้เล่นสามารถ
กำหนดจุดเป้าหมายการตีเพื่อ
สำหรับการฝึกซ้อมหรือลง
สนามแข่งขันได้เช่นกัน

สนามสควอซเอเอสบี
รุ่น กลาสคอร์ท
สนามสควอซโปร่งใสสำหรับ
การแข่งขัน
เอเอสบีกลาสคอร์ทใช้สำหรับ
การแข่งขันระดับนานาชาติ ด้วย
มาตรฐานระดับสากลของสนาม
สควอซเอเอสบี จึงทำให้คุณภาพ
ของสนามสควอซเอเอสบีเป็นที่
รู้จักดีในหมู่นักกีฬาสควอซชั้น
นำของโลก 
สนามสควอซเอเอสบีส่วนใหญ่
ถูกออกแบบให้สามารถปรับ
ผนังกระจกออกไปได้เพื่อใช้ใน
การแข่งขันสควอซชิงแชมป์
ระดับนานาชาติประเภทคู่ได้
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