
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO5605X
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế rạp chiếu phim EVO5605X của Nội thất EVO là loại ghế xem phim khung thép sơn tĩnh
điện màu đen. Có đệm ngồi và đệm tựa bằng mút đúc lạnh, đàn hồi tốt, có thể ngả ra về
phía sau. Ốp đệm ngồi có các lỗ thoáng khí với khả năng tiêu âm, giảm tiếng ồn trong
phòng hội trường. Sản phẩm là dòng ghế được lắp đặt nhiều tại các trung tâm rạp chiếu
phim vừa và lớn trên khắp cả nước.

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

570-590 700-720 1070-1090

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: EVO5605X
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện màu đen độ bền cao.
Tựa lưng và tựa ngồi: Mặt ngồi và tựa lưng đều sử dụng loại đệm mút lạnh, bọc thêm vải
nỉ bên ngoài vô cùng mềm mại. Phía trên của mặt tựa lưng có may thêm miếng da màu
đen, tạo thêm điểm nhấn sang trọng cho sản phẩm. Phần đệm ngồi được ốp bởi tấm
nhựa PP cao cấp, ở dưới có các lỗ tiêu âm để hạn chế tiếng ồn trong rạp xem phim.
Tay ghế: Phần tay ghế làm từ nhựa PP cao cấp, bọc vải nỉ. Được thiết kế vừa vặn, có
thể gập lên gập xuống.
Chân ghế: Chân ghế được làm từ thép sơn tĩnh điện chống bào mòn, trầy xước, nâng
cao tuổi thọ. Chân ghế được bắt chặt xuống sàn, chắn chắn và bền bỉ.
Khay đặt cốc: Ghế rạp chiếu phim EVO5605X có khay đặt cốc hoặc bỏng ngô ở 2 hai
bên hông ghế rất tiện lợi.
Kích thước: W(570-590) x D(700-720) x H(1070-1090) mm.
Màu sắc: Có bảng màu để khách hàng lựa chọn

(Bản vẽ tham khảo)
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