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MODEL: EVO4601B
Auditorium Chair

Là một sản phẩm hội tụ đủ 03 tiêu chí về Mẫu Mã - Chất liệu - Công năng sử dụng, EVO4601B 
là sự lựa chọn hoàn hảo cho hội trường to, rộng với sức chứa hàng trăm người.

Chân khung hợp kim nhôm đúc định hình bám chặt dưới mặt sàn. Khung giằng ghế được làm 
bằng thép sơn tĩnh điện. Ốp lưng bằng vách nhựa phủ mút, bao bọc bởi vải nỉ dày, có đường kẻ 
theo hình chữ T, đường thêu sắc nét, tinh tế tôn thêm sự sang trọng của sản phẩm. Phần đệm 
ngồi được ốp bởi tấm nhựa PP cao cấp có khoét lỗ giúp giảm ồn trong hội trường. Tích hợp bàn 
viết bằng gỗ hoặc nhựa tuỳ theo nhu cầu của người sử dụng.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM:

PHỤ KIỆN ĐI KÈM:

Bàn viết

Giá để đồ

Hộp vách

Chân di động

Có Không

KÍCH THƯỚC:

SâuRộng Cao

629 mm 720 mm 1000 mm

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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-       Tựa lưng:  Ốp lưng làm từ nhựa PP cao cấp, cốt lõi là gỗ ván dán ép định hình phủ bởi mút 
đúc lạnh bọc nỉ. Vải nỉ dày dặn chạy theo đường kẻ  hình chữ T. Màu vải lựa chọn theo nhu cầu.
-       Đệm ngồi: Ốp đệm ngồi làm từ nhựa PP cao cấp được khoét lỗ khí giúp hạn chế tiếng ồn, 
cốt đệm làm bằng gỗ ván dán ép định hình phủ bởi mút đúc lạnh bọc nỉ, có thể tự động lật lại.
-       Tay vịn: Làm bằng gỗ tự nhiên cắt vát giúp hạn chế đau mỏi khuỷu tay trong thời gian dài.
-       Bàn viết: Gỗ thịt hoặc bằng nhựa tùy theo nhu cầu người dùng. Có thể gấp gọn vào bên 
hông khi không sử dụng.
-       Chân ghế: Làm bằng hợp kim nhôm đúc theo khuôn mẫu, tạo sự khỏe khoắn và chắc chắn 
khi bắt xuống sàn.

MÔ TẢ:


