
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO8603B
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO8603B có kèm bàn viết bằng gỗ công nghiệp thông minh, có thể gập lại gọn
gàng khi chưa có nhu cầu dùng đến. Kết cấu của sản phẩm khá đơn giản nhưng được liên kết
chặt chẽ, tạo nên một ghế hội trường chắc chắn, bền bỉ. Ghế còn có kèm hệ thống piston giảm
chấn bên trong đệm ngồi với khả năng bật tự động khi người ngồi đứng day. Đây thực sự là sản
phẩm có thể phục vụ tối đa nhu cầu ngồi và hưởng tiện ích, nên rất thích hợp đặt tại không gian
hội trường của uỷ ban; nhà hát; trung tâm văn hoá; công ty;...

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

560-580 720-740 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: EVO8603B 
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

EVO8603B có phần ốp đệm, tựa lưng được làm từ gỗ ép định hình phủ veneer sơn
PU có tính thẩm mỹ cao. Bên ngoài đệm và tựa được phủ lớp mút đúc lạnh bọc vải nỉ
cao cấp. Mút đúc có độ đàn hồi, và độ bền cao gấp 20 lần mút thường nên có khả
năng chống bám bụi, nấm mốc, chống cháy, chống ố, chống xô dạt.
Khung ghế được làm bằng thép sơn tĩnh điện kết hợp nhựa. Chân làm từ hợp kim
nhôm đúc định hình vô cùng vững chắc.
Tay vịn của ghế được ốp gỗ tự nhiên sơn PU.
EVO8603B kèm bàn viết bằng gỗ công nghiệp, có thể gập lại để tiết kiệm không gian
khi chưa có nhu cầu sử dụng chúng.
Điểm đặc biệt của sản phẩm này là phần đệm được thiết kế bổ sung thêm cấu giảm
chấn có tác dụng không không bị bật mạnh, gây tiếng ồn khi đứng dậy.
Màu vải nỉ đa dạng, có bảng màu để khách hàng lựa chọn thoải mái.
Kích thước: W(560-580) - D(720-740) - H(1000-1020) (mm).

(Bản vẽ tham khảo)


