På jakt etter fleksibel tribune
som frigjør plass og muliggjør
en flerbrukssal?

Teleskoptribune - seter med rygg.
Plassbesparende når ikke i bruk.
Tidsbesparende å ta i bruk. Leveres
i alle størrelser både med og uten
motor og elektrisk styring.

4887 Grimstad

Molland 50

Vi er spesialisert innen leveranser av
sete- og tribunesystemer til idrettshaller,
stadioner, universiteter og andre lokaler
som trenger profesjonelle seteløsninger.
Vi kan levere løsninger til store
stadioner og haller så vel som små
tribunesystem til skoler, menigheter og
møtelokaler.

Fair Deal AS

post@fairdeal.no

Bra og rimelige
løsninger som
også er tids- og
plassbesparende!

T 901 95 110

www.tribunesystemer.no

Fair Deal AS
Din spesialist på
SMARTE tribune- og
setesystemer!

Fair Deal. Din spesialist
på SMARTE tribune- og
setesystemer!

Kontakt oss i dag
Jan Erik Groos har
jobbet aktivt med
byggprosjekter,
eiendom og
internasjonal
handel i mer enn
tjue år.

• Fair Deal leverer smarte tribuner av
god kvalitet til god pris.
• Fair Deals smarte tribuner gjør det
enklere og raskere å få
tribunekapasitet når det trengs, samt
at salen kan brukes til andre ting når
tribunene er slått sammen.
• Fair Deal leverer både
teleskoptribune og fast tribune. Be
om forslag til løsning!

T 416 59 000 | jan.erik@fairdeal.no

Direkte fra fabrikk
Fair Deal skaffer varer direkte fra fabrikk
og hjelper våre kunder med hele
prosessen fra søk til endelig leveranse.
Vårt hovedfokus er å bruke vår
kompetanse, metoder og nettverk for å
bidra til å sikre optimale løsninger for
våre kunder.
Fair Deals medarbeidere har mer enn
20 års erfaring fra å jobbe med
prosjekter og leveranser, og har utviklet
solide metoder for å kvalitetssikre
løsningene som leveres til våre kunder.
Vår erfaring og kompetanse:
 Prosjektledelse
 Design
 Produksjonsplanlegging
 Logistikk
 Montasje
 Kvalitetssikring

Vår samarbeidspartner
Avant Sports Industrial Co.,Ltd, vår
samarbeidspartner, er en av verdens
største leverandører av tribune- og
setesystemer.
Avant er stolt leverandør til blant annet
OL i Rio i 2016, Pacifc Games, Papua
New Guinea i 2016, Håndball VM i
Danmark i 2015 samt hundrevis av
andre løsninger.
I Norge har vi blant annet levert
teleskoptribune til Imås Idrettslag og
Grimstad Turn og Idrettsforening.

Vi designer DIN løsning
til den beste prisen!

