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Mẫu EVO1101B là sản phẩm giá thành phù hợp được nhiều dự án tại Hội trường Uỷ ban, trường 
Đại học, Cao đẳng trên cả nước tin dùng. Được kết cấu bởi Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, 
đệm tựa và đệm ngồi làm bằng mút đúc bọc nỉ tạo cảm giác êm ái cho người dùng. Ốp tay ghế 
bằng gỗ tự nhiên giúp hạn chế đau mỏi khuỷu tay cho người ngồi. Chân ghế được bắt vít cố định 
bám sàn tạo cho ghế ngồi chắc chắn. 

TỔNG QUAN SẢN PHẨM:

PHỤ KIỆN ĐI KÈM:

Bàn viết

Giá để đồ

Khay đặt cốc

Chân di động

Có Không

KÍCH THƯỚC:

SâuRộng Cao

635 mm 820 mm 950 mm

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

MODEL: EVO1101B
Auditorium Chair
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-     Khung ghế được làm bằng thép sơn tĩnh điện màu đen, chống han rỉ, bào mòn.
-     Tựa lưng: Làm bởi cốt gỗ dán + Mút bọc vải nỉ. Mặt lưng ghế được thiết kế nhiều đường rãnh 
ngang tạo khe thoáng giúp hạn chế đau mỏi lưng cho người dùng khi ngồi nhiều.
-     Đệm ngồi: Làm bởi cốt gỗ dán, mút bọc vải nỉ, có chế độ tự lật thông minh bằng lò xo.
-     Tay vịn: Làm bằng gỗ  tự nhiên để nâng đỡ phần khuỷu tay khiến người dùng hạn chế đau mỏi 
tay khi ngồi trong thời gian dài.
-     Bàn viết: Có thể gấp gọn vào bên hông khi không sử dụng.
-     Chân ghế: Phần chân làm bằng thép hộp, kéo lên trên uốn cong định hình gắn liền với thân 
ghế tạo sự mềm mại cách điệu của ghế, đế làm bằng thép lá dập định hình, tất cả đều được phun 
sơn tĩnh điện chống bào mòn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

MÔ TẢ:

MODEL: EVO1101B
Auditorium Chair


