
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO1034MB
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Nội thất EVO vừa ra mắt thị trường dòng ghế mới: Ghế hội trường EVO1034MB. Sở hữu phần
chân di động, kèm theo là bàn viết thông minh, kiểu dáng đẹp mắt. Mẫu ghế hội trường có bàn
viết EVO1034MB được sử dụng tại công ty, hội nghị, các sự kiện trọng đại khác. Mẫu ghế kèm
bàn viết bằng gỗ tự nhiên bền bỉ và linh hoạt. Có thể đặt đồ ăn thức uống hoặc vật dụng cần thiết
trong hội trường lên bàn viết này. Đặc biệt, khi chưa có nhu cầu sử dụng, người dùng có thể gập
gọn gàng vào hốc bên trong tay ghế.

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

530-550 680-700 980-1000

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: EVO1034MB 
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện.
Tựa lưng: Ốp lưng làm từ gỗ veneer định hình phủ bởi mút đúc lạnh bọc vải. Vải dày
dặn. Màu vải có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng.
Tựa ngồi: Ốp đệm gỗ veneer định hình phủ bởi mút đúc lạnh bọc vải. Đồng thời, đệm
ghế có thể lật lại khi không sử dụng.
Bàn viết: Ghế hội trường có bàn viết bằng gỗ công nghiệp
Chân ghế: Chân ghế được làm từ thép sơn tĩnh điện
Tay vịn: Ghế có ốp tay khung thép sơn tĩnh điện được ốp gỗ tự nhiên cắt vát, hạn
chế đau mỏi khuỷu tay trong thời gian sử dụng lâu dài.
Kích thước: W(530-550) x D(680-700) x H(980-1000) mm.
Màu vải nỉ: Có bảng màu để khách hàng lựa chọn.

(Bản vẽ tham khảo)


