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MODEL: EVO2203B
Auditorium Chair

Lấy cảm hứng từ hình dáng ngai vàng của vua chúa thời cổ đại. EVO Seating đã cho ra đời mẫu 
ghế EVO2203B được làm bằng gỗ tự nhiên với phần lưng ghế được thiết kế ngôi giữa xuôi xuống 
2 bên, đem lại sự sang trọng và đẳng cấp cho người dùng. Được cấu thành bởi khung thép phun 
sơn tĩnh điện, tựa lưng kiểu thấp, làm bằng gỗ tự nhiên ghép Finger đã được sấy khô chống mối 
mọt. Mặt ghế gắn chặt với khung, không dịch chuyển khi người dùng thay đổi trạng thái. Đặc biệt, 
Bàn viết làm bằng gỗ thịt có thể dấu vào trong hộp vách, tiết kiệm diện tích sử dụng và tối ưu hóa 
công năng của sản phẩm. Chân ghế đôi bám cố định lên mặt sàn.
Sản phẩm được sử dụng tại nhiều giảng đường thuộc các trường Đại học trên cả nước.

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

649 mm 820 mm 1050 mm

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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-       Tựa lưng: Làm bằng gỗ thịt tự nhiên,phẳng mịn, thiết kế theo kiểu ngai vàng. 
-      Ghế ngồi: Chất liệu gỗ thịt tự nhiên, mặt nhẵn mịn,phủ laminate. Mặt ghế gắn cố định với 
khung, giữ nguyên trạng thái khi không sử dụng.
-       Tay vịn: Bằng gỗ tự nhiên láng mịn, đem lại cảm giác thoáng đãng cho người ngồi.
-       Bàn viết: Gỗ thịt tự nhiên được tẩm sấy chống mối mọt, đính kèm bên tay phải người dùng, 
có thể gấp lại cất gọn vào hộp khi không sử dụng.
-       Chân ghế: Đế chân làm bằng thép lá dập định hình, thân chân bằng thép hộp, phần trên 
chân uốn cong định hình tạo sự cách điệu của ghế. Chân ghế chữ T ngược bắt vít bám sàn.

MÔ TẢ:


