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S Widownia z podestów, Poznań

S Trybuna teleskopowa, Hala Sportowa, Gdynia

S Trybuna teleskopowa – WSNHiD, Poznań

S Trybuna boiskowa

S Trybuna zadaszona – stadion ŁKS, Łódź

S Zadaszenie ZE-1012QPar64, Ostrowiec Św.

S Krzesło Mercury z blatem do notowania

S Trybuna teleskopowa, Szczawnica

Ponadto są estetyczne, łatwe w montażu i demontażu, a po złożeniu

O FIRMIE

zajmują niewiele miejsca. Każde zamówienie to dla firmy osobny projekt

Wamat Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku od ponad dwu-

uwzględniający potrzeby obiektu.

dziestu pięciu lat. Od początku rozwija się bardzo dynamicznie, cały

X Zadaszenia estradowe – którymi można przykryć sceny o różnej wiel-

czas zachowując efektywność działania i wysoką jakość produktów.

kości i zastosowaniu. Zadaszenia chronią przed niekorzystnymi warunka-

Dokładne rozeznanie potrzeb rynku poprzez stały kontakt z klientami

mi atmosferycznymi, dzięki czemu zapewniają komfort i bezpieczeństwo,

umożliwia poznanie ich preferencji i powoduje sukcesywne poszerzanie

np. podczas realizacji profesjonalnego koncertu. Umożliwiają także insta-

gamy wyrobów. Oferta firmy Wamat obejmuje wyposażenie obiektów

lację dodatkowego, niezbędnego sprzętu, jak. np. reflektory i głośniki.

sportowych, hal widowiskowych i wielofunkcyjnych.

X Sceny – stacjonarne i przenośne, przeznaczone do użytku wewnętrz-

Firma Wamat wychodząc naprzeciw potrzebom klientów stara się, by jej

nego i zewnętrznego, w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Wszystkie

produkty spełniały ich oczekiwania i aby właśnie dzięki nim mogli oni

są bardzo trwałe oraz łatwe i szybkie w montażu.

tworzyć ze zwykłych obiektów sportowych wielofunkcyjne hale o szero-

X Kratownice – kratownice aluminiowe stosuje się jako rampy oświe-

kim spektrum zastosowań.

tleniowe, elementy konstrukcji sceny lub jej zadaszenia, konstrukcje telebimów oraz szkielety dekoracji scenicznych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

X Statywy – w ofercie jest duży wybór statywów, przeznaczonych do

X Trybuny – doskonale sprawdzają się w aulach, salach konferencyj-

mocowania sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego w teatrach, stu-

nych, w kinach, na basenach, stadionach czy np. boiskach plażowych.

diach telewizyjnych i filmowych, na estradach oraz w plenerze.

Wamat oferuje trybuny do postawienia na zewnątrz i wewnątrz budynków.

X Uchwyty oświetleniowe – umożliwiają zamontowanie nawet najcięż-

Bez względu na zastosowanie wszystkie spełniają najwyższe wymogi bez-

szych reflektorów przez jedną osobę. Do wyboru są uchwyty wykonane

pieczeństwa i posiadają niezbędne atesty.

ze stali cynkowanej lub pokryte warstwą czarnego lakieru.

wamat.ibiss.pl
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