
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO6605BW
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO6605BW có kèm bàn viết bằng gỗ tự nhiên, nhưng điểm đặc biệt của dòng
ghế này chính là thiết kế bàn 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. Khi chưa có nhu cầu sử
dụng người dùng có thể gập gọn gàng để tiết kiệm thêm không gian. Ghế hội trường
EVO6605BW phù hợp cho hội trường, hội thảo, 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: EVO6605BW 
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PAGE

02Công ty TNHH Nội Thất EVO https://evoseating.com.vn

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chân ghế hình chữ T bắt trực tiếp xuống sàn, tựa lưng cao.
Ghế có tay vịn làm từ gỗ sơn bóng, có bề mặt trơn mịn tạo cảm giác êm.
Đệm và lưng ghế từ mút đúc và bọc nỉ trơn dễ lau chùi, vệ sinh.
Ghế hội trường EVO6605BW phù hợp sử dụng trong các phòng hội trường của công
ty, trường học, Ủy ban…
Chi phí bình dân.
Đây là loại ghế có kiểu dáng thiết kế hiện đại, mới lạ với bàn viết gập sau lưng. 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 vải nỉ thoải mái lựa chọn vì có bảng màu để khách chọn theo nhu cầu.
Kích thước: W(575-595) x D(720-740) x H(1000-1020) mm.

(Bản vẽ tham khảo)


