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MODEL: EVO7601B
Auditorium Chair

Một dòng sản phẩm cao cấp được nhiều Ủy Ban, cơ quan ban ngành, các trường đại học, cao 
đẳng ưa chuộng sử dụng.sản phẩm EVO7601B hiểu rõ tâm lý người dùng và đã đem đến nhiều 
hiệu quả bất ngờ. Chân ghế cấu tạo bởi khung thép phun sơn tĩnh điện màu đen. Đệm tựa và 
đệm ngồi được làm bằng mút đúc bọc nỉ, bên ngoài ốp gỗ ván dán ép ở cường độ cao dày 15mm 
phủ veneer cao cấp. Ốp tay ghế bằng gỗ tự nhiên, vách ghế bằng nhựa PP panel bọc vải nỉ, tích 
hợp bàn viết mặt gỗ ván dán phủ veneer, có thể cất gọn vào trong hộp vách khi không sử dụng.

TỔNG QUAN SẢN PHẨM:

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

PHỤ KIỆN ĐI KÈM:

Bàn viết

Giá để đồ

Hộp vách

Chân di động

Có Không

KÍCH THƯỚC:

SâuRộng Cao

664 mm 860 mm 1000 mm
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-    Tựa lưng: Ốp đệm bằng gỗ ván dán cao cấp dày 15mm phủ veneer, cốt lưng làm bằng ván 
dán phủ mút đúc lạnh bọc vải nỉ. Mút đúc tạo hình theo hình chữ T giúp ghế trở nên tinh tế và 
sang trọng hơn.
-    Đệm ngồi: Ốp đệm bằng gỗ ván dán cao cấp phủ veneer, bên trong là khung đệm có hệ thống 
giảm chấn giúp đệm ghế lật lên êm ái khi không sử dụng, bên ngoài là mút đúc lạnh bọc nỉ.
-    Tay vịn: Làm bằng gỗ tự nhiên sơn PU
-    Bàn viết: Tích hợp bàn viết tiện lợi có thể cất gọn vào trong hộp vách khi không sử dụng.
Chân ghế: Thép phun sơn tĩnh điện, thiết kế kiểu chữ T ngược bắn vít bám sàn.
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