
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO6605
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Là dòng ghế hạng VIP dành cho hàng ghế đầu trong hội trường, ghế hội trường EVO6605
sở hữu nhiều công năng và chất liệu cao cấp. Cụ thể, EVO6605 sử dụng khung thép sơn
tĩnh điện màu đen mang đến độ bền, tuổi thọ cao, sự vững trãi cho sản phẩm. Trong khi
đệm mút đúc bọc vải nhỉ lại có khả năng cách nhiệt tốt, chính điều này khiến người ngồi
cảm thấy thoải mái, thích thú khi mà vào mùa đông thì ngồi áp êm, ngồi mùa hè thì mát
rượi. Ghế hội trường EVO6605 rất phù hợp trong không gian hội trường của trung tâm hội
nghị, hội thảo, phòng họp nhà trường, trung tâm văn hoá,...

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: EVO6605
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: Phần ốp được sản xuất bằng chất liệu nhựa PP cao cấp và có kiểu dáng
lượn sóng nhìn rất bắt mắt. Vải nỉ bao bọc lấy mút đúc lạnh nguyên khối, chất liệu
chịu nhiệt tốt và trọng lượng nhẹ. Nội thất EVO may thêm miếng vải màu đen tại trung
tâm phía trên mặt ngồi, nhìn bắt mắt và thời trạng.
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 sơn PU, bề mặt trơn mịn hạn chế đau mỏi do sự tựa tay
lâu trong hội trường. Bên dưới ốp tay còn có hốc sâu, đây là chỗ để cất bàn viết, trong
trường hợp khách muốn lắp thêm bàn viết.
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.
Màu sắc: Có bảng màu để khách hàng lựa chọn.
Kích thước: W(575-595) x D(720-740) x H(1000-1020) mm

(Bản vẽ tham khảo)
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