the nordic walk & rest seat™
Den stabila, svensktillverkade besökspallen för museer,
konsthallar, eventföretag m.fl. Vikt endast 1,2 kg.

Stabil att sitta på.
Lätt att bära med sig.

Hög sitthöjd.
Rör av härdat aluminium.

Enkel att hantera
och förvara.

Lättrullad vagn.
Låsbart hjul.

Härdat aluminium
med canvas-sits.

Tryck din logotyp på sitsen.
Förstärkta halkfria doppskor.

Nordic-pallen™ väger bara 1,2 kg och är därför lätt
för besökaren att bära med sig. Ändå är den mycket
stabil. Som extra säkerhet har vi försett den med
förstärkta, halkfria gummitassar.
Tack vare hög sitthöjd (50 cm) är Nordic-pallen
bekväm att använda även för äldre personer. H
 opfälld
fungerar den som en käpp att stödja sig mot, såväl
under gång som vid stillastående.

Nordic-pallens låga vikt är inte bara till gagn för besökaren, utan
förenklar också arbetet för dig och dina medarbetare när ni ska samla
in och förvara pallarna. Den tillhörande vagnen rymmer 10 pallar och
är lätt att manövrera. Vagnen har tre hjul, varav ett är låsbart.

Nordic-pallen tillverkas av rör i härdat aluminium. Den levereras
olackerad med sits i svart canvas. Lackerade rör och sits i annan färg
kan beställas som tillval. Du kan även få din logotyp tryckt på sitsen
(som t.ex. Roms nya nationalmuseum Maxxi – se bild till vänster).
Du köper Nordic-pallen i set om 10 pallar och 1 vagn, alternativt valfritt
antal pallar utan vagn. För priser och ytterligare information, besök vår
webbplats nordicseat.se.

Vad har Drottningholms Slottsteater
på Ekerö gemensamt med
Guggenheim-museet i Bilbao?
Svar: Båda erbjuder sina besökare den svensktillverkade Nordic-pallen
från Nordic Seat.
Det gör även Glyptoteket i Köpenhamn, Marabouparken i Sundbyberg, Prado-museet i Madrid, Staatliche Kunstsammlungen i Dresden
och det nya Maxxi Museo Nazionale i Rom. Plus ytterligare några
hundra museer, konsthallar, eventföretag etc. i såväl Sverige som
övriga Europa.

Priser och övrig information:
Nordic Seat AB
08-21 98 00
info@nordicseat.se
nordicseat.se

