
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO7605
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO7605 của thương hiệu Nội thất EVO là dòng ghế VIP chuyên đặt tại hàng
ghế đầu của phòng hội trường, hội nghị. Sản phẩm có thiết kế hiện đại, tiện ích, đáp ứng nhu
cầu của người sử dụng. Như là: Có hệ thống piston giảm chấn ngay trong đệm ngồi với chức
năng tự động lật ghế lên khi người dùng đứng dạy và tiếng bật thì êm tai, không gay tiếng ồn.
Đệm mút đúc nguyên khối bọc thêm vải nỉ, tạo cảm giác êm ái và thoải mái cho những ai sử
dụng EVO7605.

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: EVO7605 
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chất liệu: EVO7605 sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vừa làm tăng thêm tuổi thọ của ghế
vừa tạo nên sự kiên cố, an toàn khi ngồi ghế hội trường.
Tựa lưng: Phần ốp lưng bằng gỗ ván dán cao cấp phủ veneer, cốt lưng làm bằng ván dán,
phủ mút đúc lạnh bọc vải nỉ. Mút đúc có độ đàn hồi, và độ bền cao gấp 20 lần mút thường,
và độ chịu nhiệt tốt làm cho khí hậu mùa đông thì ngồi êm ái còn về mùa hè thì ngồi mát
mẻ.
Tựa ngồi: Ghế hội trường EVO7605 có ốp đệm bằng gỗ ván dán cao cấp phủ veneer. Bên
trong đệm ngồi, còn có hệ thống giảm chấn mang lại cảm giác êm tai khi lật ghế lên.
Chân ghế: Chân làm từ thép sơn tĩnh điện cao cấp với khả năng hạn chế chống trầy xước,
biến dạng, bị hen rỉ và âm mốc.
Tay ghế: Tay ghế là ốp gỗ tự nhiên sơn PU. Có thêm hốc trong tay ghế, khi lắp thêm bàn
viết thì chỗ này là để chứa chiếc bàn.
Màu vải bọc: Khách hàng có thể chọn màu theo nhu cầu, dựa vào bảng màu.
Kích thước: W(575-595) x D(720-740) x H(1000-1020) mm.

(Bản vẽ tham khảo)


