
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO6604BW
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO6604BW là mẫu ghế kèm bàn viết, được thiết kế ở phía sau tựa lưng. Nên
người ngồi phía sau sẽ sử dụng bàn viết của ghế hội trường ở phía trước, tạo nên 1 sự liên kết
và đồng nhất. Sản phẩm được thiết kế kiểu dáng hiện đại với phần tựa đầu hơi khom về phía
trước tạo độ thư giãn khi ngả rất phù hợp với không gian hội trường dùng cho phòng họp, hội
thảo, cơ quan ban ngành, trường học, trung tâm văn hóa,...

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

575-595 720-740 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: EVO6604BW 
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện màu đen.
Tựa lưng: Được ốp bởi tấm nhựa PP cao cấp, phủ mút đúc lạnh, bọc vải trơn mịn
bên ngoài. Mặt lưng được khắc nhiều đường rãnh dọc tinh tế, nhằm mục đích giúp
người ngồi hạn chế bị đau mỏi lưng.
Tựa ngồi: Ghế hội trường có bàn viết EVO6604BW được ốp bởi tấm nhựa PP. Đồng
thời, đệm ghế có thể lật lại khi không sử dụng.
Tay vịn: Sản phẩm dùng gỗ tự nhiên làm phần ốp tay của ghế cho cảm giác chắc
chắn, tinh tế.
Chân ghế: Chân ghế được làm từ thép sơn tĩnh điện màu đen, chống bào mòn, trầy
xước, kéo dài tuổi thọ của ghế. Sử dụng chân di động để dễ dàng di chuyển và sắp
xếp vị trí. 
Bàn viết: 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.
không có nhu cầu sử dụng.
Màu sắc: EVO6604BW có bảng màu để khách hàng lựa chọn theo mong muốn.
Kích thước: W(570-580) x D(720-740) x H(1000-1020) mm.

(Bản vẽ tham khảo)


