
PAGE

49

MODEL: EVO5601R
Auditorium Chair

Sản phẩm EVO5601R được nhiều rạp phim trên cả nước lựa chọn sử dụng. Khung ghế được 
cấu tạo bởi thép phun sơn tĩnh điện màu đen. Đệm và lưng được ốp nhựa PP cao cấp, cốt ghế 
làm bằng gỗ ván dán ép định hình phủ mút đúc bọc nỉ tạo độ êm, nhẹ. Lưng ghế thiết kế kiểu lưng 
cao đem lại cảm giác an toàn và riêng tư cho người ngồi. Đặc biệt, phần lưng ghế có khả năng 
nhún đàn hồi chênh lệch 10 độ, đem lại cảm giác thú vị cho người ngồi. Tay ghế phủ vải nỉ giúp 
người ngồi đỡ mỏi khuỷu tay, tích hợp khay đặt cốc tiện lợi. Đệm ghế được đúc các lỗ nhỏ giúp 
giảm ồn trong rạp phim. Chân ghế hình chữ T ngược bắt vít cố định lên mặt sàn.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM:

PHỤ KIỆN ĐI KÈM:

Giá để đồ

Khay đặt cốc

Chân di động

Có Không

KÍCH THƯỚC:

SâuRộng Cao

675 mm 720 mm 1000 mm

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
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-       Tựa lưng: Ốp lưng làm từ nhựa PP cao cấp, cốt lưng làm bằng gỗ ván dán ép định hình phủ 
bởi mút đúc bọc nỉ, tạo hình chữ T thêm độ tinh tế của sản phẩm, có chế độ nhún đàn hồi lệch 10 
độ khi có lực đẩy tác động.
-       Đệm ngồi: Ốp đệm được làm từ nhựa PP cao cấp được khoét lỗ khí giúp hạn chế tiếng ồn, 
cốt đệm ngồi là bằng gỗ ván dán ép định hình phủ mút đúc lạnh bọc nỉ, có thể tự lật về trạng thái 
ban đầu.
-       Tay vịn : Làm bằng nhựa PP cao cấp phủ vải nỉ tạo cảm giác dễ chịu cho người ngồi, phần 
cuối tay có hốc để cốc, tay có thể nâng lên hạ xuống thuận tiện cho việc sử dụng và vệ sinh ghế.
-       Chân ghế: Khung thép phủ sơn tĩnh điện màu đen, bắt vít bám chặt dưới mặt sàn.

MÔ TẢ:


