TOP 10 MIKSI HUSSEY SEATING
MIKSI HUSSEY SEATING COMPANYN MAXAM ON
MAAILMAN PARAS KATSOMO
1. 183 vuoden historia: Harvoin yritykset voivat kertoa, että ovat jatkuvassa toiminnassa 183
vuoden ajan. Vuodesta 1835 Hussey Seating on tarjonnut asiakkailleen korkea laatuisia tuotteita,
jotka ovat turvallisia, älykkäästi suunniteltuja ja kestäviä.
2. Kokemus: Vuodesta 1952 Hussey Seating Company on ollut markkinajohtaja teleskooppisten
katsomoiden suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa. Yli 65 vuoden ajan katsomot ovat
olleet yhtiön ensisijainen ja tärkein keskipiste.
3. Edustusverkosto: Husseyn tuotteet tarjotaan yksinoikeutettujen paikallisten
yhteistyökumppaneiden kautta. Nämä yritykset ovat koulutettuja ja valmiita tarjoamaan
korkealaatuiset palvelut.
4. Sertifioidut asentajat: Hussey Seatingin Maxam-katsomot saa asentaa tehtaan kouluttamat ja
sertifioimat teknikot. Tämä varmistaa, että tuotteet on asennettu tehtaan ohjeiden ja
laatustandardien mukaisesti.
5. Innovatiivinen suunnittelu: Toisin kuin kilpailevat katsomot, Maxam käyttää höydyksi kaltevaa
alarakennetta, joka tarjoaa useita rakenteellisia etuja, kuten tasainen kuormitus rivistä toiseen ja
yksinkertaisen ristiin tuennan vedon.
6. Materiaalien laatu: Katsomon suunnittelussa rakenteellinen paino on määräävää tekijä, kun
otetaan huomioon lattian kuormitus ja joustavat pinnat. Hussey Seating käyttää vain
erikoismuotoiltua, korkean vetolujuuden terästä, jossa lujuuden ja painon suhde on maksimoitu.
7. Jatkuva kehitystyö: Jatkamme edelleen Maxam-tuotteen tehostamista uusilla ominaisuuksilla esim.
Xtreme Graphic -logot, patentoidut automaattisesti kääntyvät kaiteet, langaton ohjaus ja muut
lisävarusteet, jotka lisäävät turvallisuuta ja käyttäjäkokemusta.
8. Riippumaton rakenteen kuormituksen testaus: Maxam-katsomo on testattu 200 %:n
rakenteellisella kuormituksella riippumattomassa teknisessä laboratoriossa. Tämän
yksityiskohtaisen ja laajan teknisen raportin kopio on saatavilla pyynnöstä.
9. Takuu: Monet väittävät tarjoavansa ”alan parhaan takuun”, mutta tarvitaan asianajajan tutkinto ja
suurennuslasi takuuehtojen lukemiseen. Husseyn takuu on yksinkertainen: ensimmäiset 5 vuotta osat
ja työ. Vuodet 6-10, korvaamme vialliset rakenteen osat.
10. Turvallisuus: Turvallisuus on meille tärkein asia. Vuodesta 2000 asennettujen yli 10 miljoonan
istuinkapasiteetin Maxam-katsomoiden ja sitä ennen asennettujen miljoonien istuinkapasiteetin
eri katsomomallien jälkeen, voimme ylpeinä sanoa, että meillä ei ollut yhtään rakenteellista
vikaa.

VALITSE KUMPPANI,
JOHON VOIT LUOTTAA!
1. Toll Free (USA) 1.800.341.0401
Tel: +1.207.676.2271 Fax: +1.207.676.2222
info@husseyseating.com www.husseyseating.com
■

■

