
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO7604M
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO7604M là loại ghế VIP được ưu tiên dành cho hàng ghế đầu của hội trường.
Có điểm nhấn là miếng vải màu đen được may tinh tế trên mặt tựa lưng của sản phẩm và có
thiết kế thêm 1 đường kẻ ngang và 2 đường kẻ dọc song song nhau nhìn tổng thể rất là đẹp mắt.
Vì vậy, ghế hội trường EVO7604M phù hợp cho hội trường của trung tâm hội nghị, trung tâm văn
hóa, cơ quan ban ngành khác.

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

575-595 720-740 1010-1030

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: EVO7604M 
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ghế khung thép sơn tĩnh điện màu đen tinh xảo.
Ghế có ốp lưng được làm bằng gỗ ván dán cao cấp dày 15mm phủ veneer. Cốt lưng làm
bằng ván dán phủ mút đúc lạnh bọc vải nỉ. Ở giữa phía trên phần tựa lưng có đính kèm
miếng vải da màu đen tạo sự khác biệt của sản phẩm.
Đệm và tựa được làm bằng mút đúc bọc nỉ, ốp đệm tựa bằng gỗ ván dán cao cấp.
Đệm ngồi có thể tự động lật lên khi đứng dậy.
Ghế có tay vịn được làm từ gỗ tự nhiên sơn PU, có bề mặt trơn mịn tạo cảm giác êm ái.
Ghế lưng cao, sử dụng loại chân di động có thể di dời vị trí hàng ghế trong phòng. Chân
ghế được làm từ thép phun sơn tĩnh điện, thiết kế kiểu chữ T ngược bắn vít bám sàn.
Màu bọc vải nỉ đa dạng, khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu mong muốn.
Kích thước: W(575-595) x D(720-740) x H(1010-1030) mm.

(Bản vẽ tham khảo)


