
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO4604
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO4604 được thiết kế lạ mắt với khung chân bằng thép sơn tĩnh điện
có kiểu dáng như đôi chân của con robot thông minh. Sản phẩm được sản xuất từ nhiều
chất liệu cao cấp, sử dụng phổ biến trong ngành nội thất hội trường. Như là: nhựa PP, gỗ
tự nhiên, thép sơn tĩnh điện,...EVO4604 phù hợp cho hội trường của trung tâm hội nghị;
hội trường nhà văn hoá, doanh nghiệp, phòng họp,...

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

560-580 720-740 1000-1020

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: EVO4604
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 và tựa ngồi : EVO4604 có phần ốp đệm, tựa lưng được làm từ nhựa PP
chất lượng cao, có tính thẩm mỹ cao. Bên ngoài đệm và tựa được phủ lớp mút đúc
lạnh bọc vải nỉ chất lượng cao. 
Mút đúc có độ đàn hồi, và độ bền cao gấp 20 lần mút thường nên có khả năng chống
bám bụi, nấm mốc, chống cháy, chống ố, chống xô dạt. Phần lưng được thiết kế hơi
uốn cong nhắm nâng cao độ ngả cho người ngồi được thoải mái, không bị đau mỏi
lưng gáy.
Tay ghế: Tay vịn của ghế được ốp gỗ tự nhiên sơn PU, sơn mài bóng bẩy. Hạn chế bị
đau mỏi khi tựa tay.
Chân ghế: Chân làm từ hợp kim nhôm đúc định hình, loại chân cố định, bắt sàn chắc
chắn và vững chãi.
Màu sắc: Tuỳ theo sở thích và nhu cầu thì khách hàng có thể tham khảo bảng màu.
Kích thước: W(560-580) x D(720-740) x H(1000-1020) mm.

(Bản vẽ tham khảo)
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