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MODEL: EVO1204
Auditorium Chair

Được cấu tạo bởi khung thép phun sơn tĩnh điện, chân ghế đôi bám sàn tạo độ chắc chắn, sản 
phẩm Ghế Hội Trường EVO1204 là lựa chọn sáng suốt cho người tiêu dùng. EVO Seating đã 
đưa vào thiết kế phần tựa đầu bọc da, hơi khom về phía trước đem lại sự thư thái khi ghế ngả. 
Màu ghế có thể được thay đổi theo nhu cầu người dùng. Đặc biệt, ghế có cơ chế trả lại trọng lực 
trong khi không sử dụng là điều tiện ích, hạn chế gây ra tiếng ồn và những khó khăn trong quá 
trình sử dụng.

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

610 mm 680 mm 1020 mm

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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-     Khung ghế: Được làm bởi thép phun sơn tĩnh điện màu đen
-     Tựa lưng: Làm bởi mút đúc bọc vải nỉ, cốt gỗ dán, phía sau ốp nhựa PP cao cấp.
-     Đệm ngồi: Làm bở cốt gỗ dán, mút đúc bọc vải nỉ, có chế độ tự lật thông minh bằng lò xo hoặc 
trọng lực.
-     Chân ghế: Đế chân làm bằng thép lá dập định hình, thân chân làm bằng thép hộp, phần trên 
chân uốn cong định hình tạo sự mềm mại cách điệu của ghế, chân ghế được sơn tĩnh điện chống 
bào mòn.
-     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: Không có bàn viết.
-     Nỉ bọc: Mềm và bền màu, co giãn đàn hồi theo mút.
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