
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO1202BW
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO1202BW là mẫu ghế được thiết kế với kết cấu vững chắc, kiểu
dáng hiện đại, đơn giản, nhỏ gọn rất phù hợp với không gian hội trường dùng cho
phòng họp, hội thảo. Sản phẩm có kiểu dáng phù hợp với phom lưng và chiều cao tiêu
chuẩn của người Việt Nam. Vì vậy EVO1202BW phù hợp để đặt tại hội trường của
trung tâm hội nghị, hội thảo, doanh nghiệp, trường học, UBND,...

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

560-580 680-700 1020-1040

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Thành phần Có Không

Bàn viết

Giá để đồ

Khay để cốc

Chân di động

Tiêu âm

Giảm chấn
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Model: EVO1202BW
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chất liệu chính: Ghế khung thép sơn tĩnh điện màu đen
Tựa lưng: Tựa lưng hợp với phom lưng của người Việt Nam. Với phần ốp được sản
xuất bằng chất liệu nhựa PP cao cấp và có kiểu dáng lượn sóng nhìn rất bắt mắt.
Đệm lưng là mút đúc bọc vải nỉ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè.
Tựa ngồi: Tựa ngồi với phần ốp được làm từ nhựa PP. Ốp đệm có các lỗ thoáng khí
có khả năng tán âm, tiêu âm trong hội trường. Tựa ngồi có đệm được sản xuất bằng
mút đúc lạnh nguyên khối bọc thêm vải nỉ.
Tay ghế: Ốp tay gỗ tự nhiên bề mặt trơn mịn. Hạn chế đau mỏi do sự tựa tay lâu trong
hội trường.
Chân ghế: Chân thép sơn tĩnh điện màu đen. Đây là chất liệu có khả năng hạn chế sự
mài mòn, bóp méo, chống trầy xước và có tuổi thọ cao.
Bàn viết: Bàn có kích thước rộng hơn so với bàn gập trước giúp thuận tiện cho việc
ghi chép. Mặt bàn sử dụng gỗ melamine cao cấp chắc chắn và chống thấm nước hiệu
quả. Đặc biệt, bàn viết gập sau lưng ghế trước, giúp người dùng linh hoạt hơn và
không gian đi lại rộng, thuận lợi cho việc di chuyển.
Màu sắc: Có bảng màu để khách hàng lựa chọn.
Kích thước: W(560-580) x D(680-700) x H(1020-1040) mm

(Bản vẽ tham khảo)
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