
Op weg naar het stadion,

de topper wacht en…



De VIP stoelen van BCS Europe zijn in alle opzichten 
anders dan standaard. De vormgeving is afwijkend 
van de standaard stadionstoel en heeft een sportief 
uiterlijk. Voordeel van deze vormgeving is de goede 
schouderondersteuning en ondersteuning van de  
onderrug, iets wat u ook niet terug vind in een 
standaardstoel.

en weet dat deze bijzonder is. Bijzonder vanwege de  setting, 

maar ook  bijzonder vanwege de vormgeving en het comfort. 

… u kent uw plek
De rug is beschermd 

door een plaat waardoor 

vandalisme nauwelijks 

een kans krijgt.

Armsteunen kunnen 

geheel op wens worden 

uitgevoerd en ook qua 

breedte en lengte 

worden aanpast.

Rock solid bevestigd op 

een ijzersterk frame.

VIP seats  FC Volendam

Jan Smit kiest ook voor het comfort van BCS bij zijn FC Volendam

De zitting is afhankelijk van de plek in het stadion, 
variabel qua lengte. Daardoor kan een juiste boven-
been ondersteuning worden geboden, waardoor u 
niet het gevoel heeft op een te kleine stoel te zitten. 
Opgebouwd met vooraf vormgegeven schuim- 
delen en bekleed met een zware kwaliteit kunst-
leer is de stoel uitermate geschikt voor uw 
gewaardeerde gasten. Uiteraard hebben we de 
stoel laten testen op brandveiligheid. De rug en 
zitting zijn opgehangen in een fraai vormgegeven 
onderstel, opgebouwd uit verzinkt staal voorzien 
van een poedercoating. De rug is beschermd door 
een plaat waardoor vandalisme nauwelijks een 
kans krijgt.  

Beleef ook het zitcomfort met stoelen van  
BCS Europe en laat u informeren over de moge-
lijkheden voor uw stadion. Wij staan u graag  
terzijde bij een nieuwe indeling.



BCS Europe kan ook eens voor u kijken of 
we bestaande stoelen kunnen reconditioneren. 
Frames zijn vaak nog in prima  conditie, maar 
kunnen de stoelen qua bekleding wel een 
opfrisbeurt gebruiken. Met onze vele 
technische  mogelijkheden kunnen 
wij wellicht ook uw stoelen weer 
 opknappen of compleet nieuwe  
zit- en rugmodules leveren, zodat ze 
weer heel wat seizoenen mee 
 kunnen. Een kwestie van rekenen.

“Reconditioneren behoort ook 

  tot de mogelijkheden.”

… en kiest u voor een meer bescheiden opstelling. 
Ook daar kan BCS Europe u helpen. En toch 

blijven de plek en uitstraling bijzonder. Door het 
voorgevormde schuim is de ondersteuning ruim 
voldoende. De ophanging en het frame zijn  
lichter uitgevoerd, maar voldoen nog altijd  

ruim aan de eisen. Ook hier kan de zit- 
diepte en breedte worden gevarieerd.

Soms mag het 
ook wat minder…

Een upgrade voor
uw dug-out

Nieuwe rug- en zitmodules

Moet het 
altijd nieuw?

Een eigen idee of ontwerp?
Mocht u zelf een idee hebben over de uitstraling en vormgeving van uw toekomstige 
business seat dan vernemen wij dit graag. Wij beschikken over de mogelijkheid om 
een business seat geheel op maat te maken. U bepaalt in samenwerking met ons 
de vormgeving, maatvoering en kleuren van uw tailor made stoel. Op deze manier 
creëert u gegarandeerd een unieke business lounge in het stadion.

Oude rug- en zitmodulesDoormiddel van de BCS Upgrade kan de huidige dug-out voorzien worden van een 
comfortabele en mooie vormgegeven zitting en rugleuning. Deze is uit te voeren in 
vele kleuren kunstleder en voorzien worden van een geborduurd club- of sponsor-
logo. Deze dug-outstoelen kunnen vaak zeer  eenvoudig gemonteerd worden op 
het bestaande frame of bank in de huidige dug-out. Alle stoelen kunnen in overleg 
worden vervaardigd en zijn al leverbaar  vanaf 10 stuks.

Mogelijk in uw eigen 

clubkleur(en)!
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