
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO6604M
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Tiếp nối thành công của dòng ghế EVO6604M, Nội thất EVO ra mắt thị trường tiếp theo với dòng
EVO6604M với nhiều cải tiến. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất chính là, thay vì dùng chân bắt cố
định xuống sàn, thì EVO6604M sử dụng chân di động với mục đích di chuyển vị trí ghế dễ hơn
trong khi ở một phòng hội trường rộng lớn. Ghế hội trường EVO6604M phù hợp cho không gian
hội trường, trung tâm hội nghị, cơ quan ban ngành, trường học,..

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: EVO6604M 
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. Và được may thêm miếng vải màu đen tại mặt
tựa lưng đẹp mắt. 
Tựa ngồi: Ghế hội trường có bàn viết  EVO6604M được ốp bởi tấm nhựa PP có các
lỗ thông khí. Hạn chế được tiếng ồn trong hội trường, từ đó ngồi nghe tập trung hơn.
Đồng thời, đệm ghế có thể lật lại khi không sử dụng.
Tay vịn: Nội thất EVO 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.
Màu sắc: EVO6604M 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)


