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MODEL: EVO5604T
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM:

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Được thiết kế tương tự như nhiều mẫu Ghế rạp phim mà EVO Seating sản xuất và phân phối, 
EVO5604T tạo điểm nhấn khác biệt từ miếng vải da màu đen đính giữa lưng ghế. Phần lưng ghế 
cao vách ốp nhựa PP, cốt gỗ dán được bọc bằng xốp đúc lạnh phủ nỉ dày dặn. Khung ghế được 
cấu tạo bởi thép phun sơn tĩnh điện chống han rỉ. Ốp đệm ngồi bằng nhựa, phủ mút đúc bọc nỉ 
dày dặn. Tay ghế có tích hợp khay đặt cốc tiện lợi. Đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm đem lại 
nhiều trải nghiệm thú vị đem lại những phút giây thư giãn cho người dùng.

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
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-     Tựa lưng: Vách nhựa PP cao cấp, cốt gỗ dán, bọc mút đúc lạnh phủ vải nỉ dày dặn, chính 
giữa phía trên lưng ghế là miếng vải da tăng sự đàn hồi, lưng ghế thiết kế cao tạo cảm giác riêng 
tư an toàn cho người ngồi.
-     Ghế ngồi: Vách nhựa PP cao cấp được khoét lỗ khí giúp hạn chế tiếng ồn, làm bởi mút đúc 
bọc nỉ, có cơ chế trả lại trạng thái khi không sử dụng.
-      Khay đặt cốc: Bằng nhựa PP cao cấp. phần khuỷu tay bọc nỉ, Khay đặt cốc tiện lợi có thể 
nâng hạ theo nhu cầu sử dụng.
-       Chân ghế: Khung thép sơn tĩnh điện màu đen, Chân ghế chữ T ngược bắt vít bám sàn.

MÔ TẢ:


