


STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

I. SẢN PHẨM PU

1 BGD-11-01 PU Kế hoạch 1800x900x760

Bàn giám đốc, mặt bàn chữ nhật, trên mặt bàn, 

mặt yếm, mặt trước chân có ốp PVC ca-rô trang 

trí. Chân và yếm bàn có chỉ nổi sát mặt đất. Phụ 

kiện bản lề, cam, liên kết của Hafele 4,851,000 

2 BGD-11-02 PU Kế hoạch 1800x900x760

Bàn giám đốc, mặt bàn chữ nhật, trên mặt bàn, 

mặt yếm, mặt trước chân có ốp PVC ca-rô trang 

trí. Chân bàn có chỉ nổi sát đất, yếm bàn cách mặt 

đất 80 mm. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của 

Hafele
5,018,000 

3 BGD - 13-00 PU Kế hoạch 1800x900x760

Bàn giám đốc, mặt bàn lượn cong, trên mặt có 

tấm PVC đen. Chân bàn ốp nổi tấm gỗ màu đậm 

mặt trước và mặt bên. 4,480,000 

4 BTP-05-01 PU Kế hoạch 1600x800x760

Bàn trưởng phòng, mặt bàn hình chữ nhật dày 

60mm, có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở. Bên 

trái là khoang để CPU, ở giữa có bàn phím.
4,410,000 

5 BTP-06-01 PU Kế hoạch 1600x800x760

Bàn trưởng phòng, mặt bàn hình chữ nhật dày 

60mm, bàn có có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở. 

Có thể dùng thêm cùng bàn phím và đế đặt CPU 

tiêu chuẩn. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của 

Hafele.

3,360,000 

6 BVP-06-01 PU Kế hoạch 1200x700x760

Bàn văn phòng, mặt bàn hình chữ nhật dày 

40mm, bàn có hộc cố định 1 ngăn kéo 1 cánh mở. 

Yếm bàn đơn giản, có bàn phím. Phụ kiện bản lề, 

cam, liên kết của Hafele.

2,240,000 

7 HDD-03-00 PU Kế hoạch 400x500x600

Hộc đi theo bàn làm việc lãnh đạo. Hộc có 3 ngăn 

kéo tiện ích, tay núm và có bánh xe di động.

1,320,000 

8 BHP-01-00 PU Kế hoạch 1200x430x650

Hộc phụ thường được đi theo bàn làm việc lãnh 

đạo. Hộc có 1 ngăn kéo ở phía dưới, bên trên có 

bàn phím, hai bên ngoài có cánh mở, 1 bên để 

CPU. Có bánh xe di động
2,449,000 

9 BHT-02-01 Kế hoạch 1200x500x750

Bàn hội trường chân lượn cong tạo dáng mềm 

mại, yếm bàn có trang trí phào gỗ và hình quả 

trám ốp nổi. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của 

Hafele
2,184,000 

10 BH-01-01 PU Kế hoạch

2000x1000x760

4,323,000 

11 BH-01-02 PU Kế hoạch 2400x1200x760 5,250,000 

12 BH-03-01 PU Kế hoạch 3000x1200x760

Bàn họp, mặt bàn hình chữ nhật cong 2 đầu chia 

đôi ở giữa. Chân bàn được làm lượn cong. Phụ 

kiện bản lề, cam, liên kết của Hafele 8,316,000 

13 BH-06-01 PU Kế hoạch 2000x1000x760

Bàn họp mặt liền hình oval, có 2 chân chữ

V. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của Hafele

4,400,000 

14 BH-05-01 PU Kế hoạch 3000x1200x760

Bàn họp, mặt bàn hình chữ nhật cong 2 đầu chia 

đôi ở giữa. Chân bàn được làm lượn cong. Phụ 

kiện bản lề, cam, liên kết của Hafele 8,441,000 

15 BH-01-09 PU Kế hoạch 4000x1600x760

Bàn họp quây với mặt bàn hình oval có lỗ luồn 

dây micro, có đợt hoa ở giữa. Chân bàn lượn 

cong. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của Hafele
14,756,000 

                     -   

1 GPH-01 Kế hoạch 740x620x1060

Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU, mặt ngồi và 

tựa bằng gỗ dán định hình, bọc mút và giả da.

1,838,000 

Biên tập ngày: 04/06/2021                                                                                                                                                                                                        VNĐ làm tròn .000

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

1.1 BÀN VĂN PHÒNG GỖ PU

Bàn họp mặt liền hình oval, có vách, chân bàn 

lượn cong hình chữ C. Phụ kiện bản lề, cam, liên 

kết của Hafele.

1.2 GHẾ PHÒNG HỌP GỖ PU



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

2 GPH-02 Kế hoạch 675x645x965

Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU, mặt ngồi và 

tựa bằng gỗ dán định hình, bọc mút và giả da. Tay 

vịn có bọc mút giả da
1,567,000 

3 GPH-04 Hàng đặt 675x615x965

Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU, mặt ngồi và 

tựa bằng gỗ dán định hình, bọc mút và giả da.

1,567,000 

4 GPH-05 Hàng đặt 740x620x1060

Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU, mặt ngồi và 

tựa bằng gỗ dán định hình, bọc mút và giả da.

1,821,000 

1.3 TỦ GỖ PU                      -   

1 TGD-01-00 PU Kế hoạch 900x400x2000

Tủ tài liệu 1 tầng gỗ MDF, phần khoang trên 2 

khung kính mở để tài liệu, phần khoang dưới có 2 

cánh đặc. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của 

Hafele
4,245,000 

2 TGD-02-01 PU Kế hoạch 1350x400x2000

Tủ tài liệu 2 tầng gỗ MDF sơn PU cao cấp, khoang 

trên bên trái có hai khung kính và bên phải một 

cánh áo, dưới 2 khung kính là 2 cánh đặc và dưới 

cánh áo là 3 ngăn kéo. Phụ kiện bản lề, cam, liên 

kết của Hafele

6,191,000 

3 TGD-08-01 PU Kế hoạch 1800x420x2000

Tủ tài liệu 2 tầng xếp chồng gỗ MDF, sơn PU cao 

cấp. Phần phía trên của tủ có 4 khung kính chia 

đều, phần phía dưới của tủ 2 bên là 2 cánh đặc và 

ở giữa là 3 ngăn kéo. Phụ kiện bản lề, cam, liên 

kết của Hafele

8,732,000 

4 TGD-2211 CT PU Kế hoạch 2200x530x2000

Tủ giám đốc 4 buồng có 2 buồng ngoài là cánh gỗ 

mở, 2 buồng giữa trên là cánh kính, bên dưới là 4 

ngăn kéo. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của 

Hafele 11,255,000 

1.4 BỤC PHÁT BIỂU GỖ PU                      -   

1 BPB-02 PU Kế hoạch 800x600x1200

Bục phát biểu tạo hình nổi, phối màu giấy trang trí. 

Phần thân dưới sơn đen.

3,574,000 

2 BPB-03 PU Hàng đặt 800x600x1200

Bục phát biểu kiểu dáng nhẹ nhàng thanh thoát. 

Phần thân thiết kế vát cong sang trọng

2,988,000 

3 BTB-02 PU Kế hoạch 800x600x1200

Bục tượng Bác kết hợp giấy vân đốm. Phần trên 

bục cách điệu đài sen trang trí.

3,573,000 

II. BÀN VĂN PHÒNG
                     -   

2.1 BÀN GIÁM ĐỐC FO
                     -   

1 FO1-BGD-01 Hàng đặt

KT tổng thể: 

1850x1350x750

Bàn chính: 

1600x800x750

Bàn phụ: 

1350x500x648

5,972,000 

2 FO1-BGD-02 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

2050x1350x750

Bàn chính: 

1800x900x750

Bàn phụ:

1350x800x650

7,449,000 

3 FO2-BGD-01 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

2285x1600x750

Bàn chính: 

1800x900x750

Bàn phụ: 

800x1600x630

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Khung 

chân thép định hình NK, sơn bột tĩnh điện màu 

trắng ngà, cơ cấu liên kết bằng nhôm đúc nguyên 

khối, sơn bột tĩnh điện màu đen.

Bàn có 1 hộc phụ

Bàn chính có tấm chắn trước

8,610,000 

4 FO3-BGD-01 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

2385x1700x750

Bàn chính : 

1800x900x750

Bàn phụ 1800x600x675

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Khung 

chân thép hộp định hình NK, sơn bột tĩnh điện 

màu trắng ngà,

Bàn có 1 hộc phụ

Bàn chính có tấm chắn trước
8,876,000 

Khung chân làm bằng thép hộp NK, sơn bột tĩnh 

điện màu trắng ngà, cơ cấu liên kết bằng nhôm 

đúc nguyên khối, sơn bột tĩnh điện màu đen. Chân 

bàn sử dụng nút chân nhựa tăng chỉnh chiều cao, 

một đầu bàn được bắt cố định vào hộc, mặt bàn 

làm bằng gỗ MFC phủ melamin cao cấp dày 

25mm. Hộc bàn phụ làm bằng gỗ MFC. Bàn sử 

dụng linh kiện Hafele.



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

5 FO3-BGD-03-00 Kế hoạch

KT Tổng thể: 

1825x1200x750

Bàn chính : 

1400x600x750

Bàn phụ 1200x600x675

Bàn giám đốc:

Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm, 

sơn bột tĩnh điện màu trắng hoặc màu đen. Mặt 

bàn và hộc bàn sử dụng gỗ MFC, màu vân gỗ tối 

338 kết hợp màu trắng 101 hoặc toàn bộ màu vân 

gỗ sáng 388

4,483,000 

                     -   

1 BGD-01-00 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

2250x1600x750

Bàn chính : 

2000x800x750

Bàn phụ 1600x500x650

Bàn lãnh đạo, toàn bộ làm bàn làm bằng gỗ MFC 

cao cấp.

Bàn gồm giám đốc gồm:

- 01 bàn làm việc: có mặt bàn và chân bàn dày 

50mm,

- 01 tủ phụ gồm 3 khoang: 01 khoang cánh mở có 

1 đợt di động bên trong, 01 khoang chứa 3 ngăn 

kéo, và 01 khoang mở

10,399,000 

2 BGD-02-00 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

1800x1700x750

Bàn chính: 

1800x900x750

Bàn phụ: 

1600x800x630

Bàn lãnh đạo, mặt bàn, chân bàn sử dụng gỗ 

MFC màu 572 và 5589, ghép hộp dày 60mm. Kiểu 

dáng sang trọng, hiện đại.

Bàn bao gồm: 01 bàn chính có chắn trước và 01 

bàn phụ (3 ngăn kéo và 2 cánh mở)

8,284,000 

3 BGD-03-00 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

2000x1350x750

Bàn chính: 

1800x900x750

Bàn phụ: 

1350x500x650

Bàn lãnh đạo, Bàn bao gồm:

- 01 bàn chính: chân thép định hình cao cấp, mặt 

bàn bằng gỗ MFC màu 572 dày 25mm, bàn có 

chắn trước

- 01 bàn phụ gỗ MFC màu 5589 kết hợp màu 572, 

bàn phụ có 1 ngăn kéo và 1 cánh mở có khóa
6,448,000 

4 BGD-05-00 Hàng đặt

KT tổng thể: 

2085x1600x750

Bàn chính: 

1800x900x750

Bàn phụ: 

1525x800x630

Bàn lãnh đạo, Bàn bao gồm:

- 01 bàn chính: gỗ MFC màu 5589 ghép hộp 

60mm, bàn có chắn trước

- 01 bàn phụ gỗ MFC màu 5589 kết hợp màu 

2401, bàn phụ có 3 ngăn kéo và 2 cánh mở

8,284,000 

5 BGD-09-00 Hàng đặt

KT tổng thể : 

1600x1950x750

Bàn chính: 

1600x750x750

Bàn phụ: 

1200x450x750

Bàn lãnh đạo, Bàn bao gồm:

- 01 bàn chính: chân bàn bằng thép hộp 40x40 

sơn bột tĩnh điện màu trắng; mặt bàn gỗ MFC 

màu 620 dày 25mm, có chắn trước

- 01 bàn phụ gỗ MFC màu 620 kết hợp màu 2401, 

bàn phụ có 3 khoang, khoang bên trái có 3 ngăn 

kéo có khóa dàn và tay nắm riêng biệt, khoang 

bên phải có 1 cánh mở có khóa và tay năm 

khoang ở giữa có

2 ngăn để tài liệu

6,275,000 

                     -   

1 FO1-BTP-01 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

1600x1600x750

Bàn chính: 

1600x800x750

Bàn phụ: 800x500x750

Khung chân làm bằng thép hộp NK, sơn bột tĩnh 

điện màu trắng ngà, cơ cấu liên kết bằng nhôm 

đúc nguyên khối, sơn bột tĩnh điện màu đen. Mặt 

bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Bàn chính có 

chắn trước, bàn phụ có hộc liền 5,615,000 

2 FO2-BTP-01 Hàng đặt

KT Tổng thể: 

1800x2000x750

Bàn chính: 

1600x800x750

Bàn phụ: 

1200x500x630

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Khung 

chân thép định hình NK, sơn bột tĩnh điện màu 

trắng ngà, cơ cấu liên kết bằng nhôm đúc nguyên 

khối, sơn bột tĩnh điện màu đen.

Bàn có 1 hộc phụ

Bàn chính có tấm chắn trước
7,469,000 

3 FO3-BTP-01 Hàng đặt 1898x800x750

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Khung 

chân thép hộp định hình NK, sơn bột tĩnh điện 

màu trắng ngà,

Bàn có 1 hộc phụ, chiều dài cạnh bên bằng chiều 

rộng bàn chính.

Bàn chính có tấm chắn trước

4,850,000 

4 FO3-BTP-03-00 Kế hoạch

KT Tổng thể: 

1425x1000x750

Bàn chính: 

1200x600x750

Bàn trưởng phòng:

Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm, 

sơn bột tĩnh điện màu trắng hoặc đen. Mặt bàn và 

hộc bàn bằng gỗ MFC, màu vân gỗ nâu XMEL 

6440 kết hợp với màu trắng XMEL 101 hoặc toàn 

bộ màu vân gỗ sáng XMEL 388SH.

3,352,000 

                     -   

2.2 BÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP

2.3 BÀN TRƯỜNG PHÒNG FO

2.4 BÀN NHÂN VIÊN - BÀN MODULE FO



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

1 FO1-BNV-00 Hàng đặt 1200x600x750 3,760,000 

2 FO1-BNV-01 Hàng đặt 1400x700x750 4,946,000 

3 FO1-BMD-00 Hàng đặt 1400x1200x750

Bàn 2 chỗ ngồi, khung chân làm bằng thép nhập 

khẩu, sơn bột tĩnh điện màu trắng ngà. Mặt bàn 

làm bằng gỗ MFC dày 25mm, trên mặt bàn có 1 

tấm kính chia bàn thành 2 phần bằng nhau. Chân 

bàn sử dụng nút chân tăng chỉnh, 1 đầu bàn bắt 

cố định vào hộc bàn. Hộc bàn bằng gỗ MFC; Bàn 

sử dụng linh kiện Hafele, giá bán không bao gồm 

ghế ngồi.

6,024,000 

4 FO1-BMD-01 Hàng đặt 1200x2800x750

Bàn 4 chỗ ngồi, khung chân làm bằng thép nhập 

khẩu, sơn bột tĩnh điện màu trắng ngà. Mặt bàn 

làm bằng gỗ MFC dày 25mm, trên mặt bàn có 2 

tấm kính chia bàn thành 4 phần bằng nhau. Chân 

bàn sử dụng nút chân tăng chỉnh, 1 đầu bàn bắt 

cố định vào hộc bàn. Hộc bàn bằng gỗ MFC; Bàn 

sử dụng linh kiện Hafele, giá bán không bao gồm 

ghế ngồi.

11,228,000 

5 FO2-BMD-00 Hàng đặt

Bàn 1200x1200x750

Hộc 1200x400x1100

6,881,000 

6 FO2-BMD-01 Hàng đặt

Bàn

1400x1200x750

Hộc 1200x400x1100 7,680,000 

7 FO3-BMD-01 Hàng đặt 1400x1400x750

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Khung 

chân thép hộp định hình NK, sơn bột tĩnh điện 

màu trắng ngà,

Bàn có 1 hộc phụ

Giữa bàn có tấm chắn kính

4,242,000 

8 FO3-BNV-03-00 Kế hoạch 1200x600x750

Bàn nhân viên:

Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm, 

sơn bột tĩnh điện màu trắng hoặc đen. Mặt bàn và 

chắn bàn bằng gỗ MFC, màu vân gỗ tối XMEL 

338 kết hợp với màu trắng XMEL 101 hoặc toàn 

bộ màu vân gỗ sáng XMEL 388SH.

1,394,000 

9 FO3-BNV-03-02 Kế hoạch 1200x600x750

Bàn nhân viên:

Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50, sơn bột tĩnh

điện màu trắng hoặc đen.

Mặt bàn bằng gỗ MFC, màu XMEL 338 hoặc 

XMEL 2931

848,000 

10 FO3-BNV-03-02H Kế hoạch 1200x600x750

Bàn làm việc khung thép, mặt gỗ, có hộc lửng và 

chắn bàn đi kèm.

Khung bàn sử dụng thép hộp tiêu chuẩn Nhật Bản 

kích thước 25x50mm, sơn bột tĩnh điện công nghệ 

Singapore giúp nước sơn sáng bóng, bền đẹp.

Mặt bàn, chắn bàn và hộc sử dụng gỗ MFC phủ 

Melamine cao cấp

1,436,000 

11 FO4-BLV-01-00 Kế hoạch 1200x600x750

- Khung chân ống tam giác KT: 76x55x55, giằng 

KT: 25x50 sơn tĩnh điện màu trắng ngà

- Mặt gỗ MFC dày 25mm, màu H2102 (được tùy 

chọn màu gỗ theo đơn hàng đặt)

- Thiết kế hiện đại, có chắn bàn bằng thép lửng 

đột họa tiết

- Có thể kết hợp bàn thành modul, sử dụng chung 

với ghế xoay, ghế chân quỳ...

2,198,000 

                     -   

1 BVP-5S-01 Hàng đặt 1200x600x750 1,602,000 

2 BVP-5S-02 Hàng đặt 1400x700x750 2,174,000 

3 BVP-5S-03 Hàng đặt 1600x800x750 2,520,000 

4 BVP-5S-04 Hàng đặt 1200x600x750 2,720,000 

5 BVP-5S-05 Hàng đặt 1400x700x750 3,293,000 

2.5 BÀN VĂN PHÒNG - BÀN MODULE 3S-4S-5S

Bàn văn phòng làm bằng gỗ công nghiệp, mặt bàn 

gỗ MFC, chân bàn gỗ Melamine. Bàn sử dụng ke 

liên kết giữa chân bàn và mặt bàn tạo sự thông 

thoáng và thẩm mĩ. (Giá bán bàn không kèm hộc)

Bàn văn phòng làm bằng gỗ công nghiệp, mặt bàn 

gỗ MFC, chân bàn gỗ Melamine. Bàn sử dụng ke 

liên kết giữa chân bàn và mặt bàn tạo sự thông 

thoáng và thẩm mỹ. (Giá bán bàn có kèm hộc)

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Khung 

chân thép hộp NK, sơn bột tĩnh điện màu trắng 

ngà, cơ cấu liên kết bằng nhôm đúc nguyên khối, 

sơn bột tĩnh điện màu đen, Bàn có 01 hộc di động

Khung chân thép định hình NK, sơn bột tĩnh điện 

màu trắng ngà, cơ cấu liên kết bằng nhôm đúc 

nguyên khối, sơn bột tĩnh điện màu đen.

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

6 BVP-5S-06 Hàng đặt 1600x800x750 3,640,000 

7 BVP-5S-07 Hàng đặt 1200x600x750 1,701,000 

8 BVP-5S-08 Hàng đặt 1400x700x750 2,061,000 

9 BVP-5S-09 Hàng đặt 1600x800x750 2,632,000 

10 BVP-5S-10 Hàng đặt 1200x600x750 2,733,000 

11 BVP-5S-11 Hàng đặt 1400x700x750 3,522,000 

12 BVP-5S-12 Hàng đặt 1600x800x750 3,702,000 

13 HBG-06-01 Hàng đặt 420x460x650
Hộc bàn di động 3 ngăn làm bằng gỗ Công nghiệp 

phủ Melamine.
1,126,000 

14 BMD-5S-00 Hàng đặt 1200x1200x750 3,234,000 

15 BMD-5S-01 Hàng đặt 1400x1400x750 4,442,000 

16 BMD-5S-02 Hàng đặt 1200x1200x751

3,577,000 

17 BMD-5S-03 Hàng đặt 1400x1400x751 4,787,000 

18 BMD-5S-04 Hàng đặt 1200x1200x752 5,214,000 

19 BMD-5S-05 Hàng đặt 1400x1400x752 6,187,000 

Ghi chú:

- Gỗ MFC màu ghi: sử dụng mã màu 202

- Gỗ MFC màu vân gỗ: sử dụng các mã màu 324, 

325, 384, H2102

- Khách hàng đặt sản phẩm sử dụng gỗ có mã 

màu khác: Công ty sẽ có báo giá riêng

20 BVP-4S-09 Kế hoạch 1200x600x750 1,095,000 

21 BVP-4S-10 Hàng đặt 1400x700x750 1,358,000 

22 BVP-4S-11 Hàng đặt 1600x800x750 1,774,000 

23 BVP-4S-09H Hàng đặt 1200x600x750 2,040,000 

24 BVP-4S-10H Hàng đặt 1400x700x750 2,520,000 

25 BVP-4S-11H Hàng đặt 1600x800x750 2,748,000 

26 BVP-4S-09HB Hàng đặt 1200x600x750 2,213,000 

27 BVP-4S-10HB Hàng đặt 1400x700x750 2,666,000 

28 BVP-4S-11HB Hàng đặt 1600x800x750 2,892,000 

Bàn văn phòng làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 

sáng H2102 cao cấp. Bàn kết hợp với ngăn bàn 

phím và hộc di động 3 ngăn kéo.

Hệ modul có vách ngăn bằng kính, hệ chân thép 

định hình, chắc chắn, thông thoáng, tối đa hóa 

không gian sử dụng (không hộc). Có chắn ở đầu 

bàn và chắn giữa. Có giá treo CPU Hệ modul cho 

2 người ngồi. Chân bằng thép định hình sơn tĩnh 

điện,  Khung chân làm bằng thép []40x40, mặt bàn 

bằng gỗ công nghiệp phủ melamine dày 25mm. 

Chắn bàn bằng kính cường lực, màu sắc theo nhu 

cầu khách hàng.

Bàn văn phòng làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 

sáng H2102 cao cấp. Bàn sử dụng ke liên kết 

giữa chân bàn và mặt bàn tạo thành khe hở.

Bàn văn phòng làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 

sáng H2102 cao cấp. Bàn kết hợp với hộc di động 

3 ngăn kéo

Khung chân làm bằng thép []25x50 sơn. Một chân 

bàn sử dụng gỗ. Bàn có hộc liền bàn có 3 ngăn 

kéo. Toàn bộ sử dụng gỗ ván dăm phủ Melamine 

màu VG 5140, H2101 cao cấp dày 25mm và 

18mm .

Hệ modul có vách ngăn bằng kính, hệ chân thép 

chắc chắn, thông thoáng, tối đa hóa không gian 

sử dụng (không hộc). Hệ modul cho 2 người ngồi. 

Chân bằng thép sơn tĩnh điện, Khung chân làm 

bằng thép []25x50, mặt bàn bằng gỗ công nghiệp 

phủ melamine dày 25mm. Chắn bàn bằng kính 

cường lực, màu trắng mờ.

Hệ modul có vách ngăn bằng kính, hệ chân thép 

chắc chắn, thông thoáng, tối đa hóa không gian 

sử dụng (không hộc). Có chắn ở đầu bàn và chắn 

giữa. Hệ modul cho 2 người ngồi. Chân bằng thép 

sơn tĩnh điện, Khung chân làm bằng thép []25x50, 

mặt bàn bằng gỗ công nghiệp phủ melamine dày 

25mm. Chắn bàn bằng kính cường lực, màu trắng 

mờ.

Bàn văn phòng làm bằng gỗ công nghiệp, mặt bàn 

gỗ MFC, chân bàn gỗ Melamine. Bàn sử dụng ke 

liên kết giữa chân bàn và mặt bàn tạo sự thông 

thoáng và thẩm mỹ. (Giá bán bàn có kèm hộc)

Bàn văn phòng làm bằng gỗ ván dăm phủ 

Melamine màu vân gỗ sáng 2033 cao cấp. Khung 

chân làm bằng thép []25x50, chắn bàn làm bằng 

thép sơn tĩnh điện. (Giá bán bàn không kèm hộc)



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

29 BVP-4S-12 Kế hoạch 1400x700x750 1,974,000 

30 BVP-4S-13 Hàng đặt 1600x800x750 2,219,000 

31 BVP-4S-12H Hàng đặt 1400x700x750 3,004,000 

32 BVP-4S-13H Hàng đặt 1600x800x750 3,249,000 

33 BVP-4S-12HB Hàng đặt 1400x700x750 3,182,000 

34 BVP-4S-13HB Hàng đặt 1600x800x750 3,538,000 

35 BVP-4S-14H Kế hoạch 1200x600x750 1,746,000 

36 BVP-4S-15H Hàng đặt 1400x700x750 2,267,000 

37 BVP-4S-16H Hàng đặt 1600x800x750 2,534,000 

38 BVP-4S-14HB Hàng đặt 1200x600x750 1,907,000 

39 BVP-4S-15HB Hàng đặt 1400x700x750 2,423,000 

40 BVP-4S-16HB Hàng đặt 1600x800x750 2,691,000 

41 Màu ghi 962,000 

42

Màu vân gỗ 

H2102 974,000 

Ghi chú:

- Gỗ MFC màu ghi: sử dụng mã màu 202

- Gỗ MFC màu vân gỗ: sử dụng các mã màu 324, 

325, 384, H2102

- Khách hàng đặt sản phẩm sử dụng gỗ có mã 

màu khác: Công ty sẽ có báo giá riêng

Màu ghi 1,872,000 

Màu vân gỗ 2,010,000 

Màu ghi 1,952,000 

Màu vân gỗ 2,149,000 

Màu ghi 2,306,000 

Màu vân gỗ 2,426,000 

Màu ghi 2,722,000 

Màu vân gỗ 2,860,000 

Màu ghi 2,947,000 

Màu vân gỗ 3,086,000 

Màu ghi 1,595,000 

Màu vân gỗ 1,716,000 

Màu ghi 1,770,000 

Màu vân gỗ 1,890,000 

Màu ghi 1,995,000 

Màu vân gỗ 2,124,000 

Màu ghi 2,426,000 

BVP-3S-05HB Hàng đặt 1800x900x750

53

54

BVP-3S-01BL Hàng đặt 1200x600x750

Bàn làm việc gỗ MFC, màu ghi, bàn có hộc dài sát 

đất, bàn có 01 ngăn kéo có 01 tay nắm, 01 cánh 

mở có 01 khóa và 01 tay nắm rời. Bao gói bằng 

carton 3 lớp

55

56 BVP-3S-02BL Hàng đặt 1200x700x750

57

58 BVP-3S-03BL Hàng đặt 1400x700x750

59

60 BVP-3S-04BL Hàng đặt 1600x800x750

HBG-04-01 Hàng đặt 420x460x650 Hộc bàn di động 3 ngăn kéo, Gỗ MFC

43

44
BVP-3S-01HB Hàng đặt 1200x600x750

Bàn làm việc gỗ MFC, màu ghi, bàn có hộc dài sát 

đất, bàn có 4 ngăn kéo đều. Bao gói bằng carton 

3 lớp

45

46 BVP-3S-02HB Hàng đặt 1200x700x750

47

48

BVP-3S-03HB Hàng đặt 1400x700x750

49

50 BVP-3S-04HB Hàng đặt 1600x800x750

51

52

Bàn văn phòng, khung chân làm bằng thép hộp 

40x40 sơn. Mặt bàn làm bằng gỗ MFC màu vân 

gỗ sáng H2102 cao cấp dày 25mm. Bàn kết hợp 

với hộc di động 3 ngăn kéo và 01 ngăn bàn phím 

gỗ

Bàn văn phòng làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 

sáng H2102 cao cấp. Bàn sử dụng ke  liên kết 

gữa chân bàn và mặt bàn tạo thành khe hở. Hộc 

liền bàn 1 ngăn kéo, 1 cánh mở

Bàn văn phòng làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 

H2102 cao cấp. Bàn sử dụng ke liên kết gữa chân 

bàn và mặt bàn tạo thành khe hở. Hộc liền bàn 1 

ngăn kéo, 1 cánh mở, có bàn phím

Bàn văn phòng, khung chân làm bằng thép hộp 

40x40 sơn. Mặt bàn làm bằng gỗ MFC màu vân 

gỗ sáng H2102 cao cấp dày 25mm.

Bàn văn phòng, khung chân làm bằng thép hộp 

40x40 sơn. Mặt bàn làm bằng gỗ MFC màu vân 

gỗ sáng H2102 cao cấp dày 25mm. Bàn kết hợp 

với hộc di động 3 ngăn kéo



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

Màu vân gỗ 2,565,000 

Màu ghi 2,737,000 

Màu vân gỗ 2,878,000 

Màu ghi 1,288,000 

Màu vân gỗ 1,334,000 

Màu ghi 1,494,000 

Màu vân gỗ 1,544,000 

Màu ghi 1,634,000 

Màu vân gỗ 1,681,000 

Màu ghi 1,851,000 

Màu vân gỗ 1,973,000 

Màu ghi 1,820,000 

Màu vân gỗ 1,924,000 

Màu ghi 753,000 

Màu vân gỗ 780,000 

Màu ghi 920,000 

Màu vân gỗ 962,000 

Màu ghi 1,053,000 

Màu vân gỗ 1,134,000 

Màu ghi 1,280,000 

Màu vân gỗ 1,386,000 

Màu ghi 1,432,000 

Màu vân gỗ 1,602,000 

Màu vân gỗ 1,201,000 

Màu H2102 1,226,000 

Màu vân gỗ 

324

1,452,000 

Màu H2102 1,480,000 

                     -   

Màu ghi 1,359,000 

Màu vân gỗ 1,481,000 

Màu ghi 1,400,000 

Màu vân gỗ 1,506,000 

Màu ghi 1,630,000 

Màu vân gỗ 1,715,000 

Màu ghi 1,756,000 

Màu vân gỗ 1,879,000 

Màu ghi 1,849,000 

Màu vân gỗ 2,017,000 

Màu ghi 1,303,000 

Màu vân gỗ 1,400,000 

Màu ghi 1,344,000 

Màu vân gỗ 1,467,000 

Màu ghi 1,590,000 

Màu vân gỗ 1,672,000 

Màu ghi 1,701,000 

Màu vân gỗ 1,796,000 

Màu ghi 1,756,000 

Màu vân gỗ 1,905,000 

Màu ghi 1,467,000 

Màu vân gỗ 1,562,000 

Bàn làm việc chân sắt chữ I gấp hộp; Mặt bàn gỗ 

MFC, Có ngăn để tài liệu

21

22

TAB-10-06IB Hàng đặt 1000x600x750

17

18 TAB-16-05I Hàng đặt 1600x500x750

19

20

TAB-18-05I

2.6 BÀN NHÂN VIÊN TAB - CHÂN SẮT

1

2

TAB-10-06I Hàng đặt 1000x600x750

TAB-10-05I Hàng đặt 1000x500x750

13

14 TAB-12-05I Hàng đặt 1200x500x750

15

16 TAB-14-05I Hàng đặt 1400x500x750

Bàn làm việc chân sắt chữ I gấp hộp. Mặt bàn gỗ 

MFC, Không ngăn

3

4 TAB-12-06I Hàng đặt 1200x600x750

5

6 TAB-14-06I Hàng đặt 1400x600x750

7

8 TAB-16-06I Hàng đặt 1600x600x750

9

10 TAB-18-06I Hàng đặt 1800x600x750

11

12

Hàng đặt 1800x500x750

83

84

KMI-01 Hàng đặt 600x400x750
Kệ để máy in làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 324. 

Kệ có 01 ngăn kéo có cánh, 01 ngăn kéo trượt,

85

86

PT-01 Hàng đặt 800x600x680
Kệ để máy photo làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 

324. Kệ có 2 cánh mở có khóa

73

74 BVP-3S-00 Hàng đặt 1000x600x750

Bàn làm việc gỗ MFC. Mặt bàn dày 25mm. Bàn 

không có hộc treo

75

76 BVP-3S-01 Hàng đặt 1200x600x750

77

78 BVP-3S-02 Hàng đặt 1200x700x750

79

80 BVP-3S-03 Hàng đặt 1400x700x750

81

82 BVP-3S-04 Hàng đặt 1600x800x750

1800x900x750

63

64 BVP-3S-01B Kế hoạch 1200x600x750

Bàn làm việc gỗ MFC. Mặt bàn dày 25mm, nẹp 

dán. Bàn có hộc treo

65

66 BVP-3S-02B Hàng đặt 1200x700x750

67

68 BVP-3S-03B Kế hoạch 1400x700x750

69

70 BVP-3S-04B Hàng đặt 1600x800x750

71

72 BVP-3S-06B Hàng đặt 1600x700x750

Bàn làm việc gỗ MFC, màu ghi, bàn có hộc dài sát 

đất, bàn có 01 ngăn kéo có 01 tay nắm, 01 cánh 

mở có 01 khóa và 01 tay nắm rời. Bao gói bằng 

carton 3 lớp

59

60 BVP-3S-04BL Hàng đặt 1600x800x750

61

62 BVP-3S-05BL Hàng đặt



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

Màu ghi 1,506,000 

Màu vân gỗ 1,604,000 

Màu ghi 1,756,000 

Màu vân gỗ 1,838,000 

Màu ghi 1,893,000 

Màu vân gỗ 2,017,000 

Màu ghi 2,017,000 

Màu vân gỗ 2,194,000 

Màu ghi 1,400,000 

Màu vân gỗ 1,467,000 

Màu ghi 1,467,000 

Màu vân gỗ 1,562,000 

Màu ghi 1,715,000 

Màu vân gỗ 1,796,000 

Màu ghi 1,838,000 

Màu vân gỗ 1,946,000 

Màu ghi 1,905,000 

Màu vân gỗ 2,058,000 

2.7 BÀN VI TÍNH CÁC LOẠI
                     -   

Màu ghi 759,000 

Màu vân gỗ 

324 801,000 

Màu ghi 827,000 

Màu vân gỗ 867,000 

Màu ghi 1,212,000 

Màu vân gỗ 1,280,000 

Màu ghi 1,519,000 

Màu vân gỗ 1,574,000 

Màu ghi 1,558,000 

Màu vân gỗ 1,639,000 

11 BVT-07-01 Kế hoạch 1200x600x750

Bàn vi tính gỗ MFC màu vân gỗ H2102, nẹp dán

Bàn có hộc liền sát đất, có bàn phím và kệ CPU

1,128,000 

12 BVT-07-02 Kế hoạch 1200x600x750

Bàn vi tính gỗ MFC màu vân gỗ H2102, nẹp dán

Bàn có hộc liền sát đất, và có 1 ngắn kéo.

1,079,000 

BLV-01-01 Kế hoạch
1200x600x(750-

1225)

- Bàn làm việc có giá sách, sử dụng khung thép 

hộp 20x40 mm

- Mặt bàn dùng gỗ MFC dày 17mm

- Phía cạnh ngắn hơn của bàn lắp giá sách gồm 4 

ngăn dùng gỗ MFC dày 15mm, 2 ngăn trên mặt 

bàn, 2 ngăn dưới mặt bàn.

- Khung bàn tháo rời, cơ cấu lắp ráp

1,159,000 

BLV-05-00 Kế hoạch 1200x600x750

Khung bàn: kết cấu lắp ráp. Chân thép hộp hàn 

hình chữ X, thiết kế thanh giằng đỡ mặt bàn và 

kết nối khung chân, sơn bột tĩnh điện màu đen 

hoặc trắng ngà. chân bàn có nút chân tăng chỉnh

Mặt bàn: bằng gỗ MFC màu dày 25mm

1,092,000 

15 BLV-06-02 Kế hoạch 1200x600x750

Bàn làm việc khung hình chữ Z

Khung bàn làm bằng thép hộp 40x40 dày 1.0mm, 

sơn bột tĩnh điện màu trắng hoặc đen. Mặt bàn 

bằng gỗ MFC, màu XMEL 338 hoặc XMEL 

388SH.

1,141,000 

Bàn làm việc chân sắt chữ I gấp hộp; Mặt bàn gỗ 

MFC, Có ngăn để tài liệu

23

24 TAB-12-06IB Hàng đặt 1200x600x750

25

26 TAB-14-06IB

13

14

7

8

BVT-05-00 Hàng đặt 1200x600x750
Bàn vi tính gỗ công nghiệp, mặt gỗ MFC dày 

25mm

9

10

BVT-06-00 Kế hoạch 1200x600x750

Bàn vi tính gỗ MFC

Mặt bàn dày 25mm có nẹp dán

Bàn có 1 ngăn kéo và 1 hộc treo để đồ tiện lợi, có 

khay bàn phím và kệ CPU Bàn có màu ghi xám và 

màu vân gỗ

Bàn vi tính gỗ công nghiệp, mặt gỗ MFC dày 

18mm

3

4
BVT-02-00 Hàng đặt 800x480x750

5

6

BVT-03-00 Hàng đặt 1040x480x750

29

30 TAB-18-06IB Hàng đặt 1800x600x750

Hàng đặt 1800x500x750

1

2
BVT-01-00 Hàng đặt 600x480x750

Hàng đặt

37

38 TAB-16-05IB Hàng đặt 1600x500x750

39

40

1200x500x750

35

36 TAB-14-05IB Hàng đặt

Hàng đặt 1400x600x750

27

28 TAB-16-06IB Hàng đặt 1600x600x750

1400x500x750

TAB-18-05IB

31

32 TAB-10-05IB Hàng đặt 1000x500x750

33

34 TAB-12-05IB



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế hoạch
Quy cách Bàn: LxWxH 

Ghế: WxhxH
Mô tả sản phẩm

Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác
 Giá ĐL MB (+VAT) 

                     -   

3.1 BÀN HỌP FO
                     -   

1 FO1-BH-01 Hàng đặt 2800x1200x750

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine, Khung chân thép 

hộp NK, sơn bột tĩnh điện màu trắng ngà, cơ cấu 

liên kết bằng nhôm đúc nguyên khối, sơn bột tĩnh 

điện màu đen
7,308,000 

2 FO2-BH-01 Hàng đặt 3200x1600x750

Khung chân thép định hình NK, sơn bột tĩnh điện 

màu trắng ngà, cơ cấu liên kết bằng nhôm đúc 

nguyên khối, sơn bột tĩnh điện màu đen.

Mặt bàn làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

phối 2 màu vân gỗ và đen, thiết kế hiện đại, lắp 

ráp tháo rời bằng linh kiện

của Hafele.

9,538,000 

3 FO3-BH-01 Hàng đặt 3200x1200x750

Mặt bàn gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, Khung 

chân thép hộp định hình NK, sơn bột tĩnh điện 

màu trắng ngà.
7,326,000 

4 FO3-BH-03-00 Kế hoạch 2400x1200x750

Bàn họp:

Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm 

sơn bột tĩnh điện màu trắng hoặc màu đen. Mặt 

bàn và chắn bàn sử dụng gỗ. MFC, màu vân gỗ 

tối XMEL 338 (hoặc XMEL 6440) kết hợp màu 

trắng XMEL 101 hoặc toàn bộ màu vân gỗ sáng 

XMEL 388SH.

4,162,000 

III. BÀN HỌP - BÀN HỘI TRƯỜNG



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

3.2 BÀN HỌP GỖ MFC

1 Màu ghi 881,000

2 Màu vân gỗ 932,000

Màu ghi 1,026,000

Màu vân gỗ 1,134,000

Màu ghi 1,280,000

Màu vân gỗ 1,334,000

Màu ghi 1,334,000

Màu vân gỗ 1,441,000

Màu ghi

Màu vân gỗ 1,079,000

Màu ghi 1,095,000

Màu vân gỗ 1,158,000

Màu ghi 1,308,000

Màu vân gỗ 1,373,000

Màu ghi 1,298,000

Màu vân gỗ 1,400,000

Màu ghi 1,373,000

Màu vân gỗ 1,506,000

Màu ghi 1,506,000

Màu vân gỗ 1,655,000

Màu ghi 1,613,000

Màu vân gỗ 1,735,000

Màu ghi 1,849,000

Màu vân gỗ 2,058,000

Màu ghi 1,919,000

Màu vân gỗ 2,153,000

Màu ghi 2,537,000

Màu vân gỗ 2,811,000

Màu ghi 2,948,000

Màu vân gỗ 3,275,000

Màu ghi 4,032,000

Màu vân gỗ 4,442,000

Màu ghi 4,757,000

Màu vân gỗ 5,236,000

Màu ghi 1,879,000

Màu vân gỗ 2,072,000

Màu ghi 1,974,000

Màu vân gỗ 2,234,000

Màu ghi 2,593,000

Màu vân gỗ 2,866,000

Màu ghi 2,988,000

Màu vân gỗ 3,331,000

Màu ghi 2,138,000

Màu vân gỗ 2,422,000

Màu ghi 2,482,000

Màu vân gỗ 2,856,000

0

Màu ghi 878,000

Màu vân gỗ 913,000

Màu ghi 1,021,000

Màu vân gỗ 1,057,000

Màu ghi 974,000

Màu vân gỗ 1,021,000

Màu ghi 1,190,000

Màu vân gỗ 1,226,000

Màu ghi 1,051,000

Màu vân gỗ 1,119,000

BOV-1605-1 Hàng đặt 1600x500x750

BHCN-04-00-1 Hàng đặt 2400x1200x750

Bàn họp gỗ, mặt hình chữ nhật Mặt bàn gỗ MFC 

dày 25mm

Không có ngăn bàn, Gồm 3 chân bàn, có chắn 

lửng giữa

3.3 BÀN HỘI TRƯỜNG BOV - CHÂN SẮT

1

2 BOV-1205-1 Kế hoạch 1200x500x750

Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép 

ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm

3

4 BOV-1207-1 Hàng đặt 1200x700x750

5

6 BOV-1405-1 Hàng đặt 1400x500x750

7

8 BOV-1407-1 Hàng đặt 1400x700x750

9

10

BHCN-01-00 Hàng đặt 1800x900x750

Bàn họp gỗ, mặt hình chữ nhật Mặt bàn gỗ MFC 

dày 25mm

Có ngăn bàn, Gồm 3 chân bàn, có chắn lửng 

giữa

19

BHCN-02-00 Hàng đặt 1800x1000x750

20

BHCN-03-00 Hàng đặt 2000x1000x750

21

22

23

24

25

BHCN-04-00 Hàng đặt 2400x1200x750

BHCN-03-00-1 Hàng đặt 2000x1000x750

Bàn họp gỗ, mặt hình chữ nhật Mặt bàn gỗ MFC 

dày 25mm

Không có ngăn bàn, Gồm 2 chân bàn, có chắn 

lửng giữa

31

32 BHE-05-00 Hàng đặt 3000x1200x750

Bàn họp mặt Elip (ghép 2 bàn), Mặt bàn gỗ MFC 

dày 25mm Có ngăn bàn33

34 BHE-06-00 Hàng đặt 3600x1200x750

23

24

BHE-01-00 Hàng đặt 1800x900x750

Bàn họp mặt Elip,

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Có ngăn bàn

25

26 BHE-02-00 Hàng đặt 1800x1000x750

27

28 BHE-03-00 Hàng đặt 2000x1000x750

29

30

BHE-04-00 Hàng đặt 2400x1200x750

1400x600x750

15

16

BHG-05-00 Hàng đặt 1500x600x750

BHG-01-00 Hàng đặt 1200x450x750

17

18

BHG-06-00 Hàng đặt 1600x600x750

19

20

BHG-07-00 Hàng đặt 1800x600x750

21

22

BHG-08-00 Hàng đặt 2000x600x750

Bàn họp gỗ, mặt hình chữ nhật Mặt bàn gỗ MFC 

dày 25mm Có ngăn bàn

3

4

BHG-01-01 Hàng đặt 1400x450x750

5

6

BHG-01-02 Hàng đặt 1600x450x750

7

8

BHG-01-03 Hàng đặt 1800x450x750

9

10

BHG-02-00 Hàng đặt 1000x600x750

11

12

BHG-03-00 Hàng đặt 1200x600x750

13

14

BHG-04-00 Hàng đặt



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

Màu ghi 1,119,000

Màu vân gỗ 1,172,000

Màu ghi 966,000

Màu vân gỗ 1,001,000

Màu ghi 1,082,000

Màu vân gỗ 1,119,000

Màu ghi 1,179,000

Màu vân gỗ 1,235,000

Màu ghi 1,280,000

Màu vân gỗ 1,343,000

Màu ghi 1,155,000

Màu vân gỗ 1,214,000

Màu ghi 1,284,000

Màu vân gỗ 1,315,000

Màu ghi 1,445,000

Màu vân gỗ 1,490,000

Màu ghi 1,551,000

Màu vân gỗ 1,618,000

3.4 KHUNG BÀN BOV 0

1 KBOV-12-05-1 Kế hoạch 1200x500x750 559,000

2 KBOV-12-07-1 Hàng đặt 1200x700x750 610,000

3 KBOV-14-05-1 Kế hoạch 1400x500x750 605,000

4 KBOV-14-07-1 Hàng đặt 1400x700x750 652,000

5 KBOV-16-05-1 Hàng đặt 1600x500x750 665,000

6 KBOV-18-05-1 Kế hoạch 1800x500x750 704,000

7 KBOV-09-09 Hàng đặt 900x900x750 647,000

8 KBOV-10-10 Hàng đặt 1000x1000x750 741,000

Khung bàn ống vuông gấp sơn, không bụng

21

22

BOV-1205BC-1 Hàng đặt 1200x500x750

Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn, có ngăn bàn và 

chắn trước. Khung thép ống

□30x30 sơn; Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm

23

24 BOV-1405BC-1 Hàng đặt 1400x500x750

25

26 BOV-1605BC-1 Hàng đặt 1600x500x750

27

28 BOV-1805BC-1 Hàng đặt 1800x500x750

Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống 

□30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt bàn 

gỗ MFC dày 17mm

15

16 BOV-1405B-1 Hàng đặt 1400x500x750

17

18 BOV-1605B-1 Hàng đặt 1600x500x750

19

20 BOV-1805B-1 Hàng đặt 1800x500x750

11

12
BOV-1805-1 Hàng đặt 1800x500x750

13

14

BOV-1205B-1 Hàng đặt 1200x500x750

Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép 

ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

9 KBOV-12-05B-1 Kế hoạch 1200x500x750 682,000

10 KBOV-14-05B-1 Hàng đặt 1400x500x750 713,000

11 KBOV-16-05B-1 Hàng đặt 1600x500x750 790,000

12 KBOV-18-05B-1 Hàng đặt 1800x500x750 850,000

13 KBOV-Ø1400 Hàng đặt Ø1400x750 Khung bàn ống vuông sơn, lắp mặt Ø1400 1,140,000

14 KBOV-Ø1600 Hàng đặt Ø1600x750 Khung bàn ống vuông sơn, lắp mặt Ø1600 1,231,000

15 KBOV-Ø1800 Hàng đặt Ø1800x750 Khung bàn ống vuông sơn, lắp mặt Ø1800 1,483,000

16 Nút chân tăng

chỉnh

Hàng đặt 4 nút/ bàn Giá tính cho 4 nút chân/bàn 39,000

V. VÁCH NGĂN
0

1 VN-01-00 Hàng đặt
H1200xT35

Báo giá theo m2

Vách văn phòng khung nhôm định hình anode. Hệ 

vách dày 35mm, bề mặt vách nỉ 2 màu trên dưới 

phân chia bằng chỉ nhôm. Không hộp kỹ thuật.

2 VN-02-00 Hàng đặt
H1200xT35

Báo giá theo m2

Vách văn phòng khung nhôm định hình anode. Hệ 

vách dày 35mm, bề mặt vách phía dưới nỉ, phía 

trên có kính. Có hộp kỹ thuật.

3 VN-04-00 Hàng đặt
H1200xT35

Báo giá theo m2

Vách văn phòng khung nhôm định hình anode. Hệ 

vách dày 35mm, Bề mặt bọc nỉ toàn bộ 1 màu. 

Không có hộp kỹ thuật.

4 VN-04-01 Hàng đặt
H1200xT35

Báo giá theo m2

Vách văn phòng khung nhôm định hình anode. Hệ 

vách dày 35mm, Bề mặt bọc nỉ toàn bộ 1 màu. Có 

hộp kỹ thuật.

5
Cột nhôm 2, cột 3, cột 

4 cao 1200mm
Hàng đặt 35x35x1200 Cột nhôm giúp liên kết các tấm vách ngăn

6 Ke đỡ vách ngăn Hàng đặt chiếc

Ghi chú: Sản phẩm Vách ngăn được báo giá theo 

đơn hàng đặt, Quý Khách hàng liên hệ đại lý 

chính thức để được báo giá chính xác tại thời 

điểm đặt hàng.

VI. GHẾ VĂN PHÒNG
0

0

1 GGD-01-00 Kế hoạch

660x580x(1180-

1250)

Rc = 350

Ghế xoay cao cấp.

Tay + chân ghế làm bằng gỗ tự nhiên. Mặt ngồi + 

tựa liền phần tiếp xúc bọc da thật. Ghế tăng chỉnh 

bằng trục thủy lực, có cơ cấu phanh thông minh 

điều chỉnh độ ngả ghế.
7,066,000

2 GGD-02-00 Kế hoạch

700x580x(1180-

1250)

Rc = 350

Ghế xoay cao cấp.

Tay + chân ghế làm bằng gỗ tự nhiên. Mặt ngồi + 

tựa liền phần tiếp xúc bọc da thật. Ghế tăng chỉnh 

bằng trục thủy lực, có cơ cấu phanh thông minh 

điều chỉnh độ ngả ghế.

8,887,000

3 GGD-04-00 Kế hoạch
W690xD780xH(117 

5÷1230),Rc 350

Ghế xoay cao cấp.

Tay + chân ghế làm bằng gỗ tự nhiên. Mặt ngồi và 

tựa lưng có đệm mút bọc da thật. Phía sau và hai 

bên đệm ghế bọc da công nghiệp. Ghế tăng chỉnh 

bằng trục thủy lực, có cơ cấu phanh thông minh 

điều chỉnh độ ngả ghế.

6,090,000

4 GGD-07-01 Hàng đặt
710x(460-

600)x(1130-1190)

Ghế xoay giám đốc

Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc da cao cấp. Chân, tay 

nhựa mạ màu bạc.Ghế có trục thủy lực nâng hạ, 

bánh xe di chuyển, tựa ngả đàn hồi.

Thiết kế sang trọng, cao cấp.

6,359,000

5 GGD-08-01 Hàng đặt
710x(470-

620)x(1130-1190)

Ghế xoay giám đốc

Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc da cao cấp. Chân, tay 

nhựa mạ màu bạc.Ghế có trục thủy lực nâng hạ, 

bánh xe di chuyển, tựa ngả đàn hồi.

Thiết kế sang trọng, cao cấp.

6,359,000

Khung bàn ống vuông gấp sơn, có bụng

6.1 GHẾ GIÁM ĐỐC BỌC DA CAO CẤP



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

6 GGD-09-00 Hàng đặt

660x520x(1100-

1150)

Ghế xoay giám đốc. Tay + chân ghế làm bằng gỗ 

PU. Mặt ngồi cốt gỗ định hình, đệm mút, bọc da. 

Bát ghế có lò xo đàn hồi tựa. Ghế có trục thủy lực 

nâng hạ và bánh xe di chuyển. 3,598,000

0

1 GGD-10-00 Kế hoạch
740x540x(1190-

1280) RC 350

- Ghế xoay tựa lưới cao cấp cho vị trí giám đốc

- Mặt ngồi là đệm mút đúc định hình, bọc nỉ mềm

- Chân ghế hợp kim nhôm đúc nguyên khối

- Tựa ghế có ngả điều chỉnh, có gối đầu

- Mặt ngồi có thể điều chỉnh tịnh tiến, tay ghế điều 

chỉnh 3 chiều

- Cơ cấu điều chỉnh tựa ngả và trục thủy lực bằng 

cần gạt

7,066,000

2 GGD-11-00 Kế hoạch
640x550x(1150-

1250) RC 350

- Ghế xoay tựa lưới cao cấp cho vị trí giám đốc

- Mặt ngồi là đệm mút đúc định hình, bọc nỉ mềm

- Chân ghế hợp kim nhôm đúc nguyên khối

- Tựa ghế có ngả điều chỉnh, có gối đầu

- Mặt ngồi có thể điều chỉnh tịnh tiến, tay ghế điều 

chỉnh 3 chiều

- Cơ cấu điều chỉnh tựa ngả và trục thủy lực bằng 

cần gạt
5,190,000

3 GGD-12-00 Kế hoạch

680x(500-

600)x(1175-1235) Rc 

350

Ghế xoay cao cấp. Mặt ngồi và tựa đệm mút đúc 

định hình, bọc da cao cấp, tựa có gối đầu. Phía 

sau tựa và mặt ngồi ốp nhựa màu trắng. Chân và 

tay ghế hợp kim nhôm đúc nguyên khối. Ghế có 

tựa ngả điều chỉnh, có trục thủy lực nâng hạ và 

bánh xe di chuyển

7,861,000

4 GGD-12-01 Hàng đặt

600x(430-

490)x(1180-

1240)

Ghế xoay cao cấp. Mặt ngồi và tựa đệm mút bọc 

da cao cấp, tựa có gối đầu. Phía sau tựa và mặt 

ngồi là tấm ốp nhựa. Chân và tay ghế hợp kim 

nhôm đúc nguyên khối. Ghế có tựa ngả điều 

chỉnh, có trục thủy lực nâng hạ và bánh xe di 

chuyển

8,504,000

5 GGD-13-00 Kế hoạch

680x(500-

600)x(1175-1235) Rc 

350

Ghế xoay tựa lưới cao cấp. Mặt ngồi đệm mút đúc 

định hình, bọc nỉ. Chân ghế hợp kim nhôm đúc 

nguyên khối. Bát ghế có cơ cấu dây phanh điều 

chỉnh độ ngả ghế và điều chỉnh trục thủy lực. Tựa 

ghế ngả có điều chỉnh, có gối đầu. Mặt ngồi có thể 

điều chỉnh tịnh tiến, tay ghế điều chỉnh 3 chiều.

7,332,000

6 GGD-15-00 Kế hoạch

670x(490-

570)x(1100-1180) Rc 

350

Ghế xoay tựa lưới cao cấp. Mặt ngồi đệm mút đúc 

định hình, bọc nỉ. Chân và tay ghế hợp kim nhôm 

đúc nguyên khối. Tựa ghế ngả có điều chỉnh, có 

gối đầu. Mặt ngồi có thể điều chỉnh tịnh tiến, tay 

ghế điều chỉnh 3 chiều. Ghế có trục piston nâng 

hạ và bánh xe di chuyển

8,392,000

7 GGD-15-01 Kế hoạch

680x(500-

600)x(1200-

1260)

Ghế xoay tựa lưới cao cấp. Mặt ngồi đệm mút đúc 

định hình, bọc nỉ. Chân và tay ghế hợp kim nhôm 

đúc nguyên khối. Tựa ghế ngả có điều chỉnh, có 

gối đầu. Ghế có trục piston nâng hạ và bánh xe di 

chuyển

5,918,000

8 GGD-16-01 Hàng đặt

670x(480-

500)x(1110-

1170)

Ghế xoay tựa lưới cao cấp. Mặt ngồi đệm mút bọc 

nỉ. Chân và tay ghế bằng nhựa chất lượng cao. 

Tựa ghế ngả có điều chỉnh, có gối đầu. Ghế có 

trục piston nâng hạ và bánh xe di chuyển

5,918,000

9 GGD-17-00 Hàng đặt

670x(490-

570)x(1180-1260) Rc 

350

Ghế xoay tựa lưới cao cấp. Mặt ngồi đệm mút bọc 

giả da. Chân và tay ghế hợp kim nhôm đúc 

nguyên khối. Tựa ghế ngả có điều chỉnh, có gối 

đầu. Tay ghế bọc da PU. Ghế có trục piston nâng 

hạ và bánh xe di chuyển

9,869,000

10 GGD-18-00 Hàng đặt

590x(440-

560)x(1190-

1270)

Ghế xoay cao cấp. Mặt ngồi và tựa đệm mút bọc 

da cao cấp, tựa có gối đầu. Phía sau tựa và mặt 

ngồi là tấm ốp nhựa. Chân và tay ghế hợp kim 

nhôm đúc nguyên khối. Ghế có tựa ngả điều 

chỉnh, có trục thủy lực nâng hạ và bánh xe di 

chuyển

5,233,000

06.3 GHẾ TRƯỞNG PHÒNG BỌC DA

6.2 GHẾ GIÁM ĐỐC FO CAO CẤP



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

1 GTP-03-00 Kế hoạch

650x640x(1120-

1250) Rc=320

Ghế xoay trưởng phòng Tay vịn và chân nhựa. 

Mặt ngồi liền tựa bọc da cao cấp. Ghế có piston 

thủy lực có chức năng điều chỉnh độ cao, tựa ghế 

ngả đàn hồi. Chân có bánh xe di chuyển.
1,511,000

2 GTP-03-00A Kế hoạch
650x640x(1120-

1250) Rc=320

- Ghế xoay văn phòng bọc da. Có mặt

ngồi và tựa lưng được bọc đệm mút, da công 

nghiệp. Chân ghế bánh xe xoay 360 độ.

- Ghế có thể nâng hạ chiều cao linh hoạt phù hợp 

với người sử dụng.

- Tựa ghế ngả đàn hồi, nâng đỡ lưng

người dùng. Tay ghế bọc đệm da cao cấp.

1,581,000

3 GTP-04-00 Kế hoạch
580x570x(1035-

1115)

Ghế xoay trưởng phòng. Tay, khung thép

mạ Cr Ni. Chân thép mạ, có bánh xe di chuyển. 

Trục thủy lực thép mạ. Mặt ngồi và tựa mút giả 

da. Ghế có thể điều chỉnh độ cao và ngả đàn hồi 

vô cấp, có khóa ngả

4,348,000

4 GTP-05-01 Kế hoạch

600x600x(1030-

1110) Rc=350

Ghế xoay trưởng phòng, tay mạ bọc giả da màu 

đen. Tựa và mặt ngồi bọc giả da, chân mạ, điều 

chỉnh độ cao bằng cần hơi 3,179,000

5 GTP-06-00
570x760x1030-

1100

Mặt ghế, cốt ghế biên dạng định hình bọc đệm 

mút, bọc da công nghiệp, kích thước phù hợp 

giúp thoải mái khi ngồi.

Khung tay ghế bằng thép ovan 20x40 tiêu chuẩn 

Nhật Bản JIS G3141. Phần tựa tay có bọc da.

Ống chân uốn máy đảm bảo độ chính xác và thẩm 

mỹ cao. Bề mặt ống mạ Ni-Crom sáng bóng.

2,037,000

6 GTP-07-00 Kế hoạch

600x460x(1160-

1250) Rc=350

Ghế xoay cao cấp: Tay vịn mạ Cr bọc giả da. 

Chân ghế mạ Cr. Mặt và tựa lưng bọc giả da. Điều 

chỉnh độ cao bằng cần hơi. Có chốt ngả lưng

3,396,000

7 GTP-08-00 Kế hoạch
640x500x(1160-

1210)

Ghế xoay cao cấp: Tay vịn và chân ghế làm bằng 

hợp kim nhôm, sơn nhũ màu ánh bạc, có ốp da 

trang trí ở tay ghế. Mặt ngồi và tựa ghế bọc giả 

da. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi. Có chốt ngả 

lưng.

3,466,000

8 GTP-09-00 Kế hoạch

660x580x(1195-

1280) Rc=350

Ghế xoay cao cấp: Tay vịn và chân ghế làm bằng 

hợp kim nhôm, sơn nhũ màu ánh bạc, có ốp da 

trang trí ở tay ghế. Mặt ngồi và tựa ghế bọc giả 

da. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi. Có chốt ngả 

lưng.

3,913,000

9 GTP-10-00 Kế hoạch

640x500x(1160-

1210) Rc-=350

Ghế xoay cao cấp: Tay vịn và chân ghế làm bằng 

hợp kim nhôm, sơn nhũ màu ánh bạc, có ốp da 

trang trí ở tay ghế. Mặt ngồi và tựa ghế bọc giả 

da. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi. Có chốt ngả 

lưng.

3,738,000

0

1 GTP-11-00 Kế hoạch

650x(440-

510)x(1060-1130) Rc 

325

Ghế xoay tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc nỉ 

phía ngoài. Chân, tay ghế nhựa chất lượng cao. 

Ghế có trục thủy lực điều chỉnh và bánh xe di 

chuyển. Tựa ghế có thể ngả đàn hồi. Đầu tựa có 

gối. Thiết kế hiện đại, sang trọng.
2,208,000

2 GTP-12-00 Kế hoạch

575x(445-

525)x(1120-1200) Rc 

325

Ghế xoay tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc nỉ 

phía ngoài. Chân, tay ghế nhựa chất lượng cao. 

Ghế có trục thủy lực điều chỉnh và bánh xe di 

chuyển. Tựa ghế có thể ngả đàn hồi. Đầu tựa có 

gối. Thiết kế hiện đại, sang trọng.

2,562,000

3 GTP-13-00 Kế hoạch

625x(450-

520)x(1090-1160) Rc 

325

Ghế xoay tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc nỉ 

phía ngoài. Chân, tay ghế nhựa chất lượng cao. 

Ghế có trục thủy lực điều chỉnh và bánh xe di 

chuyển. Tựa ghế có thể ngả đàn hồi. Đầu tựa có 

gối. Thiết kế hiện đại, sang trọng.
2,915,000

4 GTP-14-00 Kế hoạch

620x(415-

495)x(1080-1160) Rc 

325

Ghế xoay tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc nỉ 

phía ngoài. Chân, tay ghế nhựa chất lượng cao. 

Ghế có trục thủy lực điều chỉnh và bánh xe di 

chuyển. Tựa ghế có thể ngả đàn hồi. Đầu tựa có 

gối. Thiết kế hiện đại, sang trọng. 2,562,000

5 GTP-15-00 Kế hoạch

640x(460-

560)x(1170-1270) Rc 

320

Ghế xoay văn phòng tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút 

đúc, bọc da. Chân ghế thép mạ, tay ghế nhựa có 

thể điều chỉnh độ cao.

Ghế có trục thủy lực nâng hạ và bánh xe di 

chuyển. Tựa ghế điều chỉnh độ ngả tùy ý. Đầu tựa 

có gối.

2,827,000

6.4 GHẾ TRƯỞNG PHÒNG FO - GHẾ LƯỚI



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

6 GTP-16-00 Kế hoạch
640x(450-

550)x(1050-1150)

Ghế xoay văn phòng tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút 

đúc, bọc nỉ. Ghế có trục thủy lực điều chỉnh và 

bánh xe di chuyển. Tựa ghế có thể ngả đàn hồi. 

Đầu tựa có gối.
3,304,000

7 GTP-17-00 Kế hoạch

600x(440-

520)x(1100-1180) Rc 

325

Ghế xoay tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc nỉ 

phía ngoài. Chân, tay ghế nhựa chất lượng cao. 

Ghế có trục thủy lực điều chỉnh và bánh xe di 

chuyển. Tựa ghế có thể ngả đàn hồi. Đầu tựa có 

gối. Thiết kế hiện đại, sang trọng.

2,827,000

8 GTP-19-00 Kế hoạch

550x(410-

550)x(1190-

1310)

Ghế xoay tựa lưới cao cấp. Mặt ngồi đệm mút bọc 

nỉ. Chân và tay ghế bằng nhựa chất lượng cao. 

Tựa ghế ngả đàn hồi, có gối đầu. Ghế có trục 

piston nâng hạ và bánh xe di chuyển 3,413,000

9 GTP-20-00 Kế hoạch

550x(440-

510)x(1190-

1270)

Ghế xoay tựa lưới, ốp nhựa cao cấp. Mặt ngồi 

đệm mút bọc nỉ. Chân và tay ghế bằng nhựa chất 

lượng cao. Tựa ghế ngả đàn hồi, có gối đầu. Ghế 

có trục piston nâng hạ và bánh xe di chuyển

3,272,000

10 GTP-21-00 Kế hoạch

600x(470-

590)x(1190-

1320)

Ghế xoay tựa lưới cao cấp. Mặt ngồi đệm mút bọc 

nỉ. Chân và tay ghế bằng nhựa chất lượng cao. 

Tựa ghế ngả đàn hồi, có gối đầu. Ghế có trục 

piston nâng hạ và bánh xe di chuyển
3,742,000

6.5 GHẾ XOAY NHÂN VIÊN
0

1 GNV-01-00 Kế hoạch

550x560x(900-

1020) Rc=280

Ghế nhân viên, có tay vịn, không gật gù, điều 

chỉnh độ cao bằng cần hơi, bọc mút
756,000

2 GNV-01-01 Hàng đặt

550x560x(900-

1020) Rc=280

Ghế nhân viên, có tay vịn, có gật gù, điều chỉnh 

độ cao bằng cần hơi, bọc mút
869,000

3 GNV-05-00 Kế hoạch
590x550x(890-

1010) Rc=300

Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, 

bọc nỉ, tựa viền nhựa bọc lưới

Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù, có 

ốp trục thủy lực, chân mạ. Hàng CLC, kết cấu 

vững chắc. Tay nhựa cong

1,260,000

4 GNV-05-01 Kế hoạch
580x520x(850-950) 

Rc=300

Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, 

bọc nỉ, tựa viền nhựa bọc lưới

Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù, có 

ốp trục thủy lực, chân nhựa. Hàng CLC, kết cấu 

vững chắc. Tay nhựa cong

1,120,000

5 GNV-06-00 Kế hoạch
590x520x(850-950) 

Rc=290

Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, 

bọc nỉ, tựa viền nhựa bọc lưới

Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù,  

không có ốp trục thủy lực, chân mạ Ni-Crom 1,071,000

6 GNV-06-01 Kế hoạch
590x500x(850-950) 

Rc=280

Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, 

bọc nỉ, tựa viền nhựa bọc lưới

Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù, 

không có ốp trục thủy lực, chân nhựa
1,008,000

7 GNV-07-00 Kế hoạch
560x560x(860-980) 

Rc=300

Ghế xoay nhân viên tựa lưới.

- Mặt ngồi cốt gỗ ép định hình, đệm mút, bọc nỉ 

lưới xốp mềm, có lỗ thoáng khí trên nỉ.

- Tựa ghế khung nhựa vuông, bọc nỉ lưới.

- Tay ghế nhựa màu đen.

- Chân ghế và trục thủy lực làm bằng thép, bề mặt 

mạ Cr-Ni bóng sáng, siêu bền.

- Bát ghế có cốc lò xo đàn hồi tựa.

1,064,000

8 GNV-07-01 Kế hoạch

560x560x(860-980) 

Rc=280

Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, 

bọc nỉ. Tựa ghế viền nhựa bọc lưới, ngả đàn hồi, 

Tay ghế bằng nhựa. Ghế được điều chỉnh độ cao 

bằng cần hơi.

Chân ghế bằng nhựa cao cấp.

1,022,000



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

26 GXS-22-00 Kế hoạch Ø320x(580-700)
Ghế quầy bar, điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, 

mặt ngồi bằng mút bọc giả da
711,000

27 GX-22-01 Hàng đặt
Ø350x(630-750) 

Rc=280
522,000

28 GX-22-02 Kế hoạch
Ø350x(400-520) 

Rc=280
498,000

Ghi chú:

- Giá ghế bọc Nỉ T: Áp dụng cho các mã vải nỉ 

6100R, T6001-T6009, T6801-

T6818, T6831-T6896, nỉ màu lông chuột xám

- Giá ghế bọc Nỉ V: Áp dụng cho các mã vải nỉ 

V01, V03, V04, V05

- Ghế bọc vải nỉ các mã màu khác: Công ty sẽ 

báo giá trực tiếp khi khách hàng có nhu cầu

- Rc: Bán kính chân ghế

0

1 GNV-08-00 Hàng đặt

565X(412-

495)X(865-945) Rc 325

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi. 2,208,000

2 GNV-09-00 Kế hoạch

580x(435-500)x(905

970)

Rc 310

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi. 1,856,000

3 GNV-10-00 Kế hoạch

590x(445-510)x(875

940)

Rc 310

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.
1,572,000

4 GNV-12-00 Kế hoạch

575x(445-525)x(925

1005)

Rc 310

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.

1,697,000

5 GNV-13-00 Kế hoạch

555x(420-490)x(860

930)

Rc 310

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.

1,590,000

6 GNV-14-00 Kế hoạch

590x(445-510)x(875

940)

Rc 310

Ghế xoay nhân viên. Mặt ngồi cốt gỗ đệm mút, 

bọc nỉ. Chân, tay và tựa ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.

1,572,000

7 GNV-16-00 Kế hoạch

650x500x(920-990) Rc 

325

Ghế xoay tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc nỉ. 

Chân, tay và khung tựa nhựa. Tựa ngả đàn hồi, 

có trục thủy lực nâng hạ và bánh xe di chuyển.

2,033,000

8 GNV-18-00 Kế hoạch
590x(440-550)x(970

1080)

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi. 3,119,000

9 GNV-20-00 Kế hoạch
580x(420-530)x(970

1080)

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.
1,690,000

10 GNV-21-00 Kế hoạch
560x(420-530)x(890

1000)

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.
1,526,000

6.6 GHẾ NHÂN VIÊN FO - GHẾ LƯỚI

Ghế điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, mặt ngồi 

đệm mút bọc giả da, có thể xoay được

Chân ghế được lắp nút chân

Mặt ghế có 3 màu: Xanh, Đen, Đỏ
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11 GNV-22-00 Kế hoạch

570x(450-530)x(910

990)

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.

1,450,000

12 GNV-23-00 Kế hoạch

550x(410-530)x(870

990)

Ghế xoay nhân viên tựa lưới. Mặt ngồi cốt gỗ đệm 

mút, bọc nỉ. Chân và tay ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.

1,450,000

13 GNV-24-00 Kế hoạch

570 x 520 x (880 -

1000) Rc320

Ghế xoay nhân viên. Mặt ngồi cốt gỗ đệm mút, 

bọc nỉ. Chân, tay và tựa ghế nhựa. Ghế có trục 

thủy lực điều chỉnh và bánh xe di chuyển. Tựa ghế 

có thể ngả đàn hồi.

1,165,000

14 GNV-25-00 Kế hoạch

570 x 520 x (900-

1020)

Rc 320

Ghế xoay tựa lưới. Mặt ngồi đệm mút đúc, bọc nỉ. 

Chân, tay và khung tựa nhựa. Tựa ngả đàn hồi, 

có trục thủy lực nâng hạ và bánh xe di chuyển. 1,165,000

0

1 GS-25-00 Hàng đặt 570x450x950

Khung thép 

sơn tĩnh điện
1,226,000

2 GM-25-00 Hàng đặt 570x450x950
Khung thép 

mạ Ni-Cr 1,282,000

3 GS-24-00 Hàng đặt 570x450x950

Khung thép 

sơn tĩnh điện

1,226,000

4 GM-24-00 Hàng đặt 570x450x950
Khung thép 

mạ Ni-Cr 1,282,000

5 GM-47-00 Kế hoạch 570x450x990

Ghế phòng họp, khung chân quỳ mạ Cr- Ni. Mặt 

ngồi đệm mút bọc giả da, tựa lưng lưới.

1,883,000

6 GM-48-00 Kế hoạch 570x460x940
Ghế phòng họp, khung chân quỳ mạ Cr- Ni. Mặt 

liền tựa bọc lưới cao cấp.
3,032,000

Mặt ngồi đệm 

mút bọc Nỉ T 1,364,000

Mặt ngồi đệm 

mút bọc Nỉ V 1,497,000

Khung sơn,

Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc 

Nỉ T

742,000

Khung sơn,

Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc 

Nỉ V

843,000

Khung mạ,

Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc 

Nỉ T

834,000

Khung mạ,

Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc 

giả da

914,000

GS-21-05 Hàng đặt 550x510x950
Khung sơn 

tĩnh điện
896,000

11 GM-21-05 Hàng đặt 550x510x950
Khung mạ 

Nikel
1,018,000

12

Khung sơn. 

Mặt ngồi, tựa 

mút bọc Giả 

da.
640,000

13 Khung sơn. 

Mặt ngồi, tựa 

mút bọc Nỉ T.

662,000

Ghế phòng họp, khung ống thép $25,4; Tay ốp 

nhựa; Mặt ngồi và tựa đệm mút bọc nỉ hoặc giả da

GS-28-01 Hàng đặt 478x460x817

Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9

Ghế chân quỳ tựa liền, khung ống thép Ø25.4 sơn

GXS-21-02 Kế hoạch 455x460x900

Ghế chân quỳ, khung ống thép Ø25.4 Không tay
9

GXM-21-02 Hàng đặt 455x460x900

GXS-21-01 Hàng đặt 640x475x960

6.8 GHẾ PHÒNG HỌP CHÂN QUỲ

Ghế chân quỳ, khung chân ghế bằng thép uốn 

CNC, mặt ngồi, đệm mút bọc lưới, lưng tựa lưới 

viền nhựa, có tay vịn.

- Ghế chân quỳ, khung chân Ghế bằng thép uốn 

CNC

- Mặt ngồi, đệm mút bọc lưới

- Lưng tựa lưới viền nhựa, có tay vịn
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14

Khung mạ. 

Mặt ngồi, tựa 

mút bọc Giả 

da.
749,000

15 Khung mạ. 

Mặt ngồi, tựa 

mút bọc Nỉ T.

767,000

16

Khung Inox. 

Mặt ngồi, tựa 

mút bọc Giả 

da.

666,000

17

Khung Inox. 

Mặt ngồi, tựa 

mút bọc Nỉ T. 686,000

18 GS-28-05 Hàng đặt 495x445x765 Khung sơn 406,000

19 GM-28-05 Hàng đặt 495x445x765 Khung mạ 497,000

20 GI-28-05 Hàng đặt 495x445x765 Khung Inox 508,000

21 GM-44-00 Hàng đặt 590x500x1010
Ghế chân quỳ, khung thép mạ Cr-Ni, mặt ngồi 

đệm mút, bọc giả da (PVC)
2,044,000

22 GM-44-01 Hàng đặt 590x500x1010
Ghế chân quỳ, khung thép mạ Cr-Ni, mặt ngồi bọc 

giả da màu đen
2,044,000

23 GM-45-00 Kế hoạch 580x650x1000

Ghế chân quỳ, khung ống thép oval mạ nikel; Mặt 

và tựa liền cốt gỗ định hình, đệm mút bọc giả da; 

Tay bọc giả da.

1,835,000

24 GM-45-02 Kế hoạch 560x760x1000

Mặt ghế, cốt ghế biên dạng định hình bọc đệm 

mút, bọc da công nghiệp, kích thước phù hợp 

giúp thoải mái khi ngồi.

Khung chân ghế bằng thép ovan 17x34x2.00mm 

tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3141. Phần tựa tay có 

bọc da.

Ống chân uốn máy đảm bảo độ chính xác và thẩm 

mỹ mạ Ni-Cr. Dưới chân có nút nhựa chống trơn 

trượt, an toàn cho sàn nhà.

1,785,000

21 GS-46-00 Hàng đặt 585x468x1000 Khung sơn 1,490,000

22 GM-46-00 Hàng đặt 585x468x1000 Khung mạ 1,579,000

Ghi chú:

- Sản phẩm Inox: Sử dụng Inox 201 (Khách có 

nhu cầu sử dụng inox SUS 304 sẽ đặt hàng riêng)

- Giá ghế bọc Nỉ T: Áp dụng cho các mã vải nỉ 

6100R, T6001-T6009, T6801- T6818, T6831-

T6896

- Giá ghế bọc Nỉ V: Áp dụng cho các mã vải nỉ 

V01, V03, V04, V05, T35, nỉ Tulip

- Ghế bọc vải nỉ các mã màu khác: Công ty sẽ 

báo giá trực tiếp khi khách hàng có nhu cầu

0

1 GS-05-00 Kế hoạch 470x460x860 Khung sơn 440,000

2 GM-05-00 Kế hoạch 470x460x860

Khung mạ Ni

543,000

3 GI-05-00 Kế hoạch 470x460x860

Khung inox 

SUS201 518,000

Ghế gấp khung ống thép Ø22.2; Tựa lớn; Không 

có bàn viết; Mặt, tựa đệm mút bọc giả da

Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9

Mặt nhựa ép định hình.

Ghế chân quỳ, khung ống thép Ø25.4. Mặt ngồi và 

tựa cốt gỗ định hình, đệm mút bọc giả da.

6.9 GHẾ PHÒNG HỌP CHÂN GẤP

Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9GM-28-01 Hàng đặt 478x460x817

GI-28-01 Hàng đặt 478x460x817
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4 GS-05-00B Kế hoạch  540x460x860 Khung sơn 658,000

5 GM-05-00B Hàng đặt 540x460x860
Khung mạ Ni

752,000

6 GI-05-00B Kế hoạch 540x460x860 Khung inox 

SUS201

720,000

7 Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc 

Giả da

571,000

8 Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc 

Nỉ T

630,000

9 Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc 

Nỉ hoa

596,000

10 GS-12-01A Kế hoạch 420x485x1050

Ghế gấp khung ống thép tròn Ø28.6; khung sơn 

toàn bộ, mặt ngồi, tựa đệm mút bọc giả da hoặc nỉ 

hoa.

563,000

VII. TỦ VĂN PHÒNG
0

7.1 TỦ GIÁM ĐỐC FO
0

1 FO1-TGD-01 Hàng đặt 2400x400x2000

Tủ làm bằng gỗ MFC phủ Melamine cao cấp kết 

hợp 2 màu trắng 2401 và vân gỗ sáng 620. Có 4 

cánh gỗ, 4 đợt giữa. Thiết kế phối màu gỗ mang 

phong cách hiện đại, sang trọng
7,368,000

2 FO2-TGD-01 Hàng đặt 2400x400x2000

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele

8,651,000

3 FO3-TGD-01 Hàng đặt 2417x400x2012

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele

9,307,000

0

1 FO1-TTP-01 Hàng đặt 1200x400x1600

Tủ làm bằng gỗ MFC phủ Melamine cao cấp kết 

hợp 2 màu trắng 2401 và vân gỗ sáng 620. Có 4 

cánh gỗ, 8 khoang riêng biệt, thiết kế theo phong 

cách hiện đại, sang trọng
3,293,000

2 FO2-TTP-01 Hàng đặt 1800x400x2000

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele

5,011,000

3 FO3-TTP-01 Hàng đặt 1600x400x1888

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele

5,615,000

7.3 TỦ NHÂN VIÊN FO
0

7.2 TỦ TRƯỞNG PHÒNG FO

GS-12-01 Kế hoạch 415x475x1050
Ghế gấp khung ống thép tròn Ø28.6; Vai mạ, chân 

sơn tĩnh điện.

- Ghế gấp được làm từ khung ống thép Ø22.2.

- Ghế có tựa lớn; Có bàn viết gỗ MFC màu vân 

gỗ.

- Mặt, và tựa ghế là đệm mút bọc giả da.
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1 FO1-TNV-01 Hàng đặt 800x400x800

Tủ làm bằng gỗ MFC phủ Melamine cao cấp kết 

hợp 2 màu trắng 2401 và vân gỗ sáng 620. Có 2 

cánh, 4 khoang riêng biệt thiết kế theo phong cách 

hiện đại, sang trọng
1,404,000

2 FO2-TNV-01 Hàng đặt 1350x400x1600

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele

3,728,000

3 FO3-TNV-01 Hàng đặt 1400x400x846

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele
2,376,000

4 FO3-TNV-02 Hàng đặt 1400x400x1219

Toàn bộ làm từ Gỗ MFC phủ Melamine cao cấp, 

thiết kế hiện đại, lắp ráp tháo rời bằng linh kiện 

của Hafele
3,189,000

7.4 TỦ GỖ VĂN PHÒNG
0

1 TGD-01-00 Hàng đặt 2404x400x2000

Tủ giám đốc, toàn bộ tủ được làm bằng gỗ ván 

MFC cao cấp, nóc tủ dày 50mm, tủ được chia làm 

3 khoang chính. Trong đó khoang trái và phải đối 

xứng nhau, và bao gồm phần tủ trên và phần tủ 

dưới.

+ phần tủ trên gồm 1 cánh kính và 1 cánh đặc, 

bên trong có 2 đợt di động có thể tùy chỉnh để 

đựng tài liệu

+ phần tủ dưới gồm 2 cánh đặc, bên trong có 1 

đợt di động

- Phần khoang giữa: gồm khoang trên có hai đợt 

di động, khoang dưới gồm 3 ngăn kéo rộng đựng 

vật dụng cá nhân

15,081,000

2 TG-17-01 Hàng đặt 1600x400x1840

Tủ văn phòng, toàn bộ tủ gỗ được làm bằng gỗ 

ván MFC, phủ Melamine, thành tủ dày 25mm, và 

nóc tủ gỗ dày 36mm dùng vân gỗ màu tối, toàn bộ 

cánh tủ, đợt di động tấm hậu sử dụng gỗ màu vân 

gỗ sáng (màu H2102, 2931…)

Tủ được chia làm 3 khoang:

Khoang giữa gồm: 01 khoang cánh kính phía trên, 

bên trong có 2 đợt di động để có thể tùy chỉnh cho 

kích thước file tài liệu khác nhau, và 01 khoang 

cánh đặc bên dưới, bên trong gồm 1 đợt di động.

2 khoang 2 bên: gồm 1 cánh đặc dài, bên trong có 

xà treo quần áo, và 01 ngăn kéo đựng vật dụng 

cá nhân

5,730,000

3 TG-16-01 Hàng đặt 1200x400x1840

Tủ văn phòng, toàn bộ tủ gỗ được làm bằng gỗ 

MFC, phủ Melamine, thành tủ dày 25mm, và nóc 

tủ dày 36mm dùng vân gỗ màu tối, toàn bộ cánh 

tủ, đợt di động tấm hậu sử dụng gỗ màu vân gỗ 

sáng (màu H2102, 2931…)

Tủ được chia làm 2 khoang:

Khoang trái gồm: 01 khoang cánh kính phía trên, 

bên trong có 2 đợt di động để có thể tùy chỉnh cho 

kích thước file tài liệu khác nhau, và 01 khoáng 

cánh đặc bên dưới, bên trong gồm 1 đợt di động.

Khoang phải: gồm 1 cánh đặc dài, bên trong có xà 

treo quần áo, và 01 ngăn kéo đựng vật dụng cá 

nhân

4,641,000

4 TG-16-00 Hàng đặt 1200x450x1830

Tủ gỗ 2 khoang làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 

H2102.   Khoang trái kép: Phần trên có 2 cánh 

kính khung gỗ mở bên trong có 2 đợt; Phần dưới 

có 2 cánh gỗ mở. Khoang bên phải có 1 cánh mở, 

bên trong có 1 xà treo đồ và 2 đợt cố định 4,294,000
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5 TG-14-00 Hàng đặt 800x400x1830

Tủ làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ H2102. Phần 

trên có 2 cánh kính khung gỗ mở, bên trong có 2 

đợt cố định;

Phần dưới 2 cánh gỗ mở

2,666,000

6 TG-14-01 Hàng đặt 800x400x1840

Tủ văn phòng, toàn bộ tủ gỗ được làm bằng gỗ 

MFC, phủ Melamine, thành tủ và nóc tủ dùng vân 

gỗ màu tối, toàn bộ cánh tủm đợt di động tấm hậu 

sử dụng gỗ màu vân gỗ sáng (màu H2102, 

2931…)

2,933,000

7

Màu vân gỗ 

324

3,041,000

8 Màu H2102 3,066,000

Tủ làm bằng gỗ MFC màu vân gỗ 324. Phần trên 

2 cánh kính mở, bên trong có 2 đợt cố định;  Phần 

dưới 2 cánh mở.

TG-13-00 Hàng đặt 810x400x2100
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1 CA-1A-LG Hàng đặt 1200x450x1950

Tủ 2 cánh kính trượt

Bên trong có 4 đợt di động

5,919,000

2 CA-2C-S4 Kế hoạch 1000x450x1830 4,032,000

3 CA-2C-S1 Kế hoạch 915x450x1830 3,821,000

4 CA-3A-L Kế hoạch 1000x450x1830 4,032,000

5 CA-3A-S Kế hoạch 915x450x1830 3,836,000

6 CA-3A-LG Kế hoạch 1000x450x1830 3,780,000

7 CA-3A-SG Kế hoạch 915x450x1830 3,710,000

8 CA-3A-LG-N Hàng đặt 1000x450x1830

Tủ hồ sơ 2 khoang, khoang trên có 02 cánh kính 

mở sử dụng chung 01 khóa, bên trong có 02 đợt 

di động chạy suốt, khoang phía dưới có 02 cánh 

thép mở có khóa riêng biệt, sử dụng tay nắm 

nhựa, ở giữa 2 khoang bổ sung thêm 02 ngăn kéo 

có tay nắm nhựa. Bao gói bằng hộp carton (02 

hộp/1 sản phẩm). sản phẩm được sơn bột tĩnh 

điện màu ghi.

4,897,000

9 CA-3B-L Kế hoạch 1000x450x1830 4,116,000

10 CA-3B-S Kế hoạch 915x450x1830 3,892,000

11 CA-5A-LG Kế hoạch 1340x450x1830

Tủ hồ sơ 3 khoang, 2 cánh kính mở khoang trên, 

2 cánh sắt mở khoang dưới. Bên phải 01 cánh dài 

mở có khóa, có 1 xà treo đồ, khóa cam dài + tay 

nắm 5,488,000

12 CA-6A-LG Hàng đặt 1405x450x1830

Tủ hồ sơ 2 khoang, khoang trên có 03 cánh kính 

mở sử dụng khóa riền biệt, bên trong mỗi ngăn có 

02 đợt di động, khoang phía dưới có 02 cánh thép 

mở có khóa riêng biệt, sử dụng núm tay nắm làm 

bằng thép mạ Ni. Sản phẩm được sơn bột tĩnh 

điện màu ghi.

5,950,000

13 CA-8D Kế hoạch 1000x450x1830 Tủ 2 khoang 8 ngăn đều, cánh mở, 8 khóa 4,970,000

14 CA-8DS Kế hoạch 764x450x1830 Tủ 2 khoang 8 ngăn đều, cánh mở, 8 khóa 3,734,000

0

1 LK-2N-01D Hàng đặt 380x450x1830

Tủ cánh mở 2 khoang, 2 cánh riêng biệt, có khóa. 

Mỗi khoang có 1 xà treo, 1 đợt. Cánh tủ có núm 

tay cầm, có tai khóa ngoài. 2,073,000

2 LK-4N-01-1 Kế hoạch 380x450x1830

Tủ cánh mở, 4 khoang, 4 cánh, 4 khóa riêng biệt

Cánh tủ có núm tay cầm, có tai khóa ngoài.

2,314,000

3 LK-6N-01-1 Kế hoạch 380x450x1830

Tủ cánh mở 6 khoang, 6 khóa riêng biệt.

Cánh tủ có núm tay cầm, có tai khóa ngoài.

2,591,000

4 LK-6N-03-1 Hàng đặt 915x450x1830

Tủ cánh mở 6 khoang, 6 cánh, 6 khóa riêng biệt. 

Mỗi khoang có

1 xà treo đồ, 1 đợt cố định. Cánh

tủ có núm tay cầm, có tai khóa ngoài.

4,970,000

5 LK-9N-03-1 Hàng đặt 915x450x1830

Tủ cánh mở 9 khoang, 9 khóa riêng biệt

Cánh tủ có núm tay cầm, có tai khóa ngoài.

4,760,000

6 LK-12N-03-1 Kế hoạch 915x450x1830

Tủ cánh mở

12 khoang, 12 cánh, 12 khóa riêng biệt; Có tai 

khóa ngoài, có núm tay cầm

4,970,000

7 LK-12N-03 Hàng đặt 915x450x1830 Tủ cánh mở

12 khoang, 12 cánh, 12 khóa riêng biệt; Không có 

tai khóa ngoài, không có núm tay cầm

4,879,000

1.2 TỦ LOCKER

Tủ hồ sơ 2 khoang

6 ngăn đều, cánh mở, 6 khóa

Tủ hồ sơ 2 khoang:

4 ngăn đều, cánh mở, 4 khóa Mỗi ngăn có 1 đợt 

di động

Tủ hồ sơ 2 khoang:

Ngăn trên có 2 cánh kính mở, khóa đơn, có 2 đợt 

di động

Ngăn dưới có 2 khoang, 2 khóa riêng biệt, cánh 

thép

TỦ SẮT

I. TỦ SẮT VĂN PHÒNG

1.1 TỦ HỒ SƠ

Tủ 2 cánh mở, 2 khoang, vách giữa, 2 khóa,

Mỗi khoang có 3 đợt di động và 1 thanh treo quần 

áo
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8 LK-18N-03-1 Kế hoạch 915x450x1830

Tủ cánh mở

18 khoang, 18 cánh, 18 khóa riêng biệt; Có tai 

khóa ngoài, có núm tay cầm

5,698,000

9 LK-18N-03 Hàng đặt 915x450x1830 Tủ cánh mở

18 khoang, 18 cánh, 18 khóa riêng biệt; Không có 

tai khóa ngoài, không có núm tay cầm

5,634,000

10 LK-20N-04-1 Hàng đặt 1213x450x1830

Tủ cánh mở

20 khoang, 20 cánh, 20 khóa riêng biệt; Có tai 

khóa ngoài, có núm tay cầm

7,120,000

11 LK-20N-04 Hàng đặt 1213x450x1830 Tủ cánh mở

20 khoang, 20 cánh, 20 khóa riêng biệt; Không có 

tai khóa ngoài, không có núm tay cầm

6,941,000

12 LK-24N-04-1 Hàng đặt 1213x450x1830

Tủ cánh mở

24 khoang, 24 cánh, 24 khóa riêng biệt; Có tai 

khóa ngoài, có núm tay cầm

7,686,000

II. TỦ SẮT GIA ĐÌNH 0

2.1 TỦ QUẦN ÁO GIA ĐÌNH 0

1 CA-1575 Hàng đặt 1500x750x1950

-Tủ thép ngoài trời XK Nhật Bản gồm 1 khoang 

lớn, ngăn cách ở giữa là 1 cột thép cố định, đỡ 4 

đợt di động mà không phải chia ngăn, tạo không 

gian rộng tối đa.

-Sử dụng 100% thép Nhật cao cấp, công nghệ 

gấp uốn định hình Salvagnini (Italy) – hàng đầu 

thế giới.

-100% sơn bột tĩnh điện ngoài trời độ bền tuyệt 

đối 10 năm, chống bạc màu, chống han gỉ tốt, 

chịu mọi điều kiện thời tiết (nồm ẩm, nắng gắt...)

-Thiết kế thông minh với ray trượt cánh tủ được 

ép gân định hình liền đế, và sử dụng hệ thống con 

ren.

-Cánh tủ dập gân nổi, có khóa an toàn làm tăng 

cứng và sử dụng làm tay nắm mở tủ.

-Thành tủ và nóc tủ được gấp hộp vát góc tủ cứng 

vững, tăng tính thẩm mỹ.

- Nóc tủ trùm ra phía ngoài thành, nghiêng về phía 

sau. Thoát nước mưa tốt, hạn chế han gỉ.

8,072,000

2 CA-7A-1K-2 Kế hoạch 945x500x1850

- Tủ khung thép sơn tĩnh điện gồm 1 khoang lớn; 

và 1 ngăn kéo ray trượt

- Trong khoang lớn gồm 1 đợt di động và 1 xà treo 

đồ

- Tay nắm tủ mạ niken – crom (cải tiến)

- Cánh tủ sử dụng bản lề bật (cải tiến)

- Bổ xung khóa cho cánh tủ (thay thế mẫu CA-7A-

1K-1)

4,578,000

3 CA-7A-1KL Kế hoạch 1000x500x1970

- Tủ làm từ thép tấm tiêu chuẩn Nhật Bản JIS 

G3141, gấp uốn định hình trên dây chuyền tự 

động Salvagnini – Italy.

- Sơn bột tĩnh điện 2 màu công nghệ Singapore; 

thân tủ màu trắng sứ, cánh màu nâu sần.

- Tủ 2 cánh mở, có khóa riêng biệt, tay nắm tủ mạ 

Ni-Cr

- Bên trong tủ có 1 đợt cố định, 2 đợt di động, và 1 

xà treo quần áo

- 1 ngăn phụ có khóa dùng lưu trữ những

đồ vật có giá trị

5,615,000

4 LK-3N-03TC Kế hoạch 1400x500x1850

Tủ đứng 2 khoang, 3 cánh mở có khóa. Bên trong 

mỗi khoang có 2 đợt di động, phía trên có xà treo 

quần áo.

Có nút chân tăng chỉnh.

5,522,000

5 CA-8A-1KLG Kế hoạch 1800x500x1970

Tủ sắt gồm 3 khoang, 4 cánh mở có gắn gương 

bên trong cánh và 1 ngăn kéo trượt

Khoang bên trái có 1 đợt di động và 1 xà treo 

quần áo.

Khoang giữa lớn có 1 ngăn di động, 1 xà treo 

quần áo và 1 gương soi.

Khoang bên phải có 1 ngăn đỡ 1 xà treo đồ và 1 

hộc để đồ có khoá két an toàn.

8,750,000
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6 CA-8A-6KLG Kế hoạch 1800x500x2400

- Tủ sắt gia đình gồm 5 khoang, 8 cánh mở. Tủ 

kích thước lớn, dùng được trong phòng ngủ gia 

đình có từ 2-3 người.

- Tủ chia làm 2 phần trên dưới riêng biệt, sử dụng 

nút chân tăng chỉnh M8.

- Phần dưới tủ gồm 3 khoang, 1 khoang lớn chính 

giữa trong có 1 ngăn đỡ và 1 xà treo, 2 khoang 

bên gồm cánh có khóa và 1 xà treo quần áo, phía 

dưới mỗi khoang có 2 ngăn kéo. Cánh tủ sử dụng 

bản lề bật, mặt trong cánh tủ giữa có 1 gương soi.

- Phần trên tủ gồm 2 khoang kích thước bằng 

nhau, cánh tủ sử dụng bản lề cối, có tay nắm mạ 

niken – crom, đóng kín bằng nam châm hút cánh. 

2 khoang tủ trên phục vụ lưu trữ quần áo, va li, 

chăn màn khi giao mùa.

11,812,000

7 CA-9A-1KG Kế hoạch 1350x500 x1850

- Tủ thép công nghệ gấp uốn Salvagnini – Italy, 

dây chuyền sơn bột tĩnh điện Singapore

- Khoang lớn bên trái gồm 1 đợt cố định, 1 xà treo 

quần áo, trong cánh tủ có 1 gương soi; Bên dưới 

cánh tủ là ngăn kéo.

- Khoang nhỏ bên phải gồm 1 đợt di dộng, 1 xà 

treo quần áo; Bên dưới gồm 1 ngăn tủ phụ có 

khóa riêng biệt dùng lưu trữ những đồ vật có giá 

trị.

- Cánh tủ sử dụng bản lề bật, có tay nắm Ø10 mạ 

Ni-Cr.

6,062,000

8 CA-9A-1KL Kế hoạch 1400x500x1970

Tủ sắt gia đình 3 cánh, 2 khoang riêng biệt. 

Khoang bên trái 02 cánh sử dụng nam châm hút 

cánh, phía trong có 1 đợt di động, 1 thanh treo 

quần áo, bên dưới có 1 ngăn kéo sử dụng ray bi. 

Khoang bên phải có 1 cánh, có khóa, bên trong có 

1 đợt di động, 1 thanh treo quần áo và 1 hộc để 

đồ có khóa. Trên mỗi cánh tủ có 1 tay nắm hợp 

kim chống gỉ. Tủ được sơn tĩnh điện, gồm 2 lựa 

chọn màu sắc thân trắng - cánh nâu sần; hoặc 

thân xanh - cánh trắng

6,412,000

9 CA-9A-3KL Kế hoạch 1400x500x1970

Tủ sắt gia đình, 3 khoang riêng biệt, bên trái 02 

cánh thép mở không có vách giữa, phía trong 01 

xà treo đồ, cánh bên trái 01 giương soi mặt trong 

cánh tủ, sử dụng tay nắm. Khoang phía dưới bên 

trái 01 cánh mở có khóa và tay nắm, bên phải có 

03 ngăn kéo sử dụng ray bi 3 tầng di chuyển dễ 

dàng. Khoang bên phải tủ 01 cánh dài có khóa và 

tay nắm, bên trong có 01 xà treo đồ và 02 đợt di 

động. Tủ được bao gói bằng hộp carton (03 

hộp/tủ), sơn bột tĩnh điện, các tay nắm làm bằng 

thép mạ Ni

7,266,000

10 CA-10A-2K Kế hoạch 1300x550x1970

Tủ sắt gia đình 2 khoang, 2 cánh lùa. Khoang lớn 

bên trái có 1 thanh treo quần áo, 1 đợt tủ. Khoang 

nhỏ bên phải có 3 ngăn đợt và 1 két có mã số an 

toàn

7,448,000

2.2 TỦ GIẦY 0

1 CA-SH-01 Kế hoạch 655x150x1025
Tủ để giày, dép 3 ngăn lật loại nhỏ. Tủ làm bằng 

thép tấm sơn.
1,033,000

2 CA-SH-02 Kế hoạch 1000x150x1025
Tủ để giày, dép 3 ngăn lật loại lớn. Tủ làm bằng 

thép tấm sơn.
1,431,000

3 CA-SH-03 Kế hoạch 1000x350x1000

Tủ được chia thành các khoang riêng biệt và thiết 

kế phù hợp với mục đích sử dụng như: khoang 

đựng xà treo ô, khoang đựng giày và ngăn kéo sử 

dụng ray bi

Tay nắm tủ được chế tạo từ thép Calip Ø8, Mạ Cr 

sáng bóng có độ cứng và độ bền cao hơn, giúp 

cho người sử dụng có cảm giác chắc chắn khi 

cầm nắm.

2,590,000
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4 CA-SH-04 Kế hoạch 1100x370x450

- Tủ giày cánh trượt bằng thép sơn tĩnh điện cao 

cấp, 2 màu nâu trắng. Phía trên là mặt ngồi sử 

dụng như ghế thông thường.

- Tủ thiết kế khung thép cứng cáp, gồm 1 khoang 

chia 2 ngăn trên dưới, sử dụng cánh trượt với hệ 

thống ray trượt công nghệ Nhật Bản.

- Trên mặt ngồi bọc giả da đệm mút dày, tạo cảm 

giác êm ái khi sử dụng.

- Sản phẩm phù hợp dùng cho gia đình ở chung 

cư, nhà phố, dùng ngoài hiên nhà có mái che. 

Hoặc sử dụng trong văn phòng, cơ quan, cửa 

hàng…

1,925,000

2.3 GIÁ ĐỂ GIÀY - TỦ GIÀY GỖ 0

1 GDG-01-01 Kế hoạch 800x350x500

- Giá để giày dép 3 tầng đa năng (có mặt ngồi). 

Sử dụng khung thép sơn sần tĩnh điện KT: 

30x30x0.8 mm; giằng bằng inox xước Ø15.9x0.6.

- Mặt ngồi có giằng ngang khung thép chắc chắn, 

đặt phía trên là tấm gỗ MFC dày 15mm màu gỗ 

338.

- Sản phẩm phù hợp cho gia đình 2-4 người.

609,000

2 GDG-01-02 Kế hoạch 800x350x850

- Giá để giày dép 5 tầng đa năng. Sử dụng khung 

thép sơn sần tĩnh điện KT: 30x30x0.8 mm; giằng 

bằng inox xước Ø15.9x0.6.

- Tầng trên cùng sử dụng tấm gỗ MFC dày 15mm 

màu gỗ 338; dùng đặt mũ nón, mũ bảo hiểm…

- Kích thước giữa các tầng phù hợp với đa dạng 

loại giày dép.

- Sản phẩm có tiết diện sử dụng lớn, phù hợp cho 

gia đình từ 4 người.

840,000

3 TDG-01-00 Kế hoạch 1200x350x1115

Tủ để giày làm bằng gỗ MFC màu trắng, kết hợp 

vân gỗ nâu. Tủ được chia làm 2 khoang: Khoang 

bên trái có 1 ngăn kéo phía trên, cánh mở phía 

dưới. Khoang bên phải chia làm 5 ngăn.
2,003,000
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1 BI-1270T-1 Kế hoạch 1140x700x750

- Bàn inox mặt rời, mặt bàn inox SUS 201 sáng 

bóng, phủ lớp bảo vệ chống trầy xước, bàn khắc 

laser logo Xuân Hòa.

- Chân bàn inox SUS 201 ø25.4 sáng bóng, chắc 

chắn.

- Chân bàn có thanh nẹp cạnh bàn giúp giữ mặt 

bàn cố định khi sử dụng

1,025,000

2 BI-1270W Kế hoạch 1140x700x725

Chân làm bằng thép Inox Ø25,4; Cơ cấu gấp mở; 

Mặt bàn làm bằng Inox 201 dày 0.5mm

1,147,000

3 BI-1270-304 Kế hoạch 1140x700x750

Bàn inox cao cấp

- Mặt bàn: sử dụng inox 304,khắc laser trên mặt 

bàn: logo Xuân Hòa và chữ “ 304 stainless steel”; 

thanh nẹp tăng cứng mặt bàn sử dụng inox

- Khung bàn: kết cấu hàn cứng. Chân bàn sử 

dụng inox 201, ø32

1,354,000

4 BI-1380 Kế hoạch 1300x800x750

- Mặt bàn: sử dụng inox 201, khắc laser trên mặt 

bàn: logo Xuân Hòa  và chữ “201 stainless steel”

- Khung bàn: kết cấu hàn cứng. Chân bàn sử 

dụng inox 201, Ø32 1,228,000

5 BI-950A Kế hoạch Ø950x750

- Bàn inox tròn sử dụng inox SUS 201, dày 

0.55mm; Khối lượng = 8.7 kg

- Chân bàn sử dụng loại BI-1270A SUS 201, 

Ø31.8 mm; Có nút chân cao su bảo vệ mặt sàn 

tiếp xúc.

- Bề mặt tẩy điện hóa sáng bóng

- Cơ cấu lắp ráp tháo rời mặt và chân

- Sử dụng làm bàn ăn trong gia đình

1,253,000

6 BI-1150A Kế hoạch Ø1150x750

Bàn ăn tiêu chuẩn Nhật Bản cho sản phẩm có độ 

sáng bóng cao, được sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại của Italy Chân bàn sử dụng ống inox 

Ø31.8, tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

Bàn cơ cấu gấp mở, giúp tiết kiệm diện tích khi 

không sử dụng và dễ dàng vận chuyển
1,306,000

7 BCM-10-01 Kế hoạch Ø1000x750
Bàn chân ống thép Ø22.2 mạ Mặt kính dày 10mm. 

Loại 4 chân
2,244,000

Mặt kính tròn

1,099,000

Mặt kính 

vuông 1,099,000

9 BCF-02-00 Kế hoạch 600x600x720

Bàn Cafe, khung làm bằng thép ống ovan 12x23.5 

sơn bột tĩnh điện.

Mặt bàn làm bằng gỗ công nghiệp phay nan sơn 

PU cao cấp.

Sơn PU màu Xanh, Cam hoặc Cốm

10 BCF-03-01 Kế hoạch 550x540x720

Mặt bàn hình vuông, được làm từ gỗ keo rời từng 

thanh, với 8 thanh rời, bắt vít với khung bàn. Gỗ 

được tẩm sấy, xử lý ngâm dầu.

Khung thép Ovan 10x20, được làm theo tiêu 

chuẩn Nhật Bản, phun sơn tĩnh điện màu đen mờ
573,000

1.2 GHẾ ĐÔN, GHẾ GẤP 0

1 GS-10-03 Kế hoạch Ø315x460 Khung sơn 199,000

2 GM-10-03 Kế hoạch Ø315x460 Khung mạ 297,000

3 GI-10-03 Kế hoạch Ø315x460 Khung Inox 286,000

Ghế đôn cứng, khung ống thép Ø22.2 Mặt ngồi 

bằng thép ép định hình, bọc giả da

NỘI THẤT GIA ĐÌNH

I. BÀN GHẾ GIA ĐÌNH

1.1 BÀN CHÂN GẤP, MẶT GỖ, MẶT KÍNH, INOX

BCF-01-00 Kế hoạch Ø600x720

Bàn Cafe, chân bàn dùng ống Ø50.3, có nút chân 

tăng chỉnh
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LxWxH Ghế: 
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4 GI-10-05 Kế hoạch Ø275x440
Khung ống inoxØ19,1 có vòng chân, mặt inox sần 

Ø275mm
Khung Inox 133,000

5 GI-10-11 Kế hoạch Ø275x450
Ghế đôn 4 chân, khung ống inox Ø22.2; mặt inox 

sần Ø275mm
Khung Inox 146,000

GI-10-06 Kế hoạch ∅290/∅385x455

 - Ghế đôn mặt nhựa thương hiệu

Xuân Hòa Furniture, gồm

khung inox hàn cứng và mặt

nhựa liên kết bởi vít chắc chắn.

- Khung ghế làm bằng inox

SUS 201BA ∅12.7 mm

- Mặt ghế bằng nhựa PP ép

định hình logo Xuân Hòa

Furniture nổi bật, có 3 màu:

Xanh, Đỏ, Đen để lựa chọn.

- Thiết kế: mặt ghế và vòng

tròn khung ghế là 2 vòng tròn

đồng tâm, dưới có 4 nút chân

nhựa tổng hợp giúp chống chày

xước sàn và bảo vệ khung chân.

- Bao gói: tiêu chuẩn xếp chồng

10 chiếc/ chồng, đảm bảo chất

lượng sản phẩm không biến

dạng khi vận chuyển.

- Sử dụng: Phù hợp phục vụ

cho gia đình, nhà hàng, kinh

doanh dịch vụ hiếu hỷ, phòng

khám bệnh, cantin nhà ăn...

Khung Inox 139,000

6 GS-01-00 Kế hoạch 456x450x830 Khung sơn 315,000

7 GM-01-00 Kế hoạch 456x450x830 Khung mạ 441,000

8 GI-01-00 Kế hoạch 456x450x830 Khung Inox 427,000

9 GS-02-00 Kế hoạch 385x390x720 Khung sơn 249,000

10 GM-02-00 Kế hoạch 385x390x720 Khung mạ 374,000

11 GS-04-02 Hàng đặt 440x465x995 Khung sơn 427,000

12 GM-04-02 Hàng đặt 440x465x995 Khung mạ 589,000

13 GI-04-02 Kế hoạch 440x465x995 Khung Inox 524,000

14 GI-15-04 Kế hoạch 400x480x980
Ghế gấp khung inox SUS 201, mặt ngồi và tựa 

đệm mút bọc giả da
459,000

15 GI-15-09 Kế hoạch 440x465x1010
Ghế gấp, khung ống Inox SUS 201 Ø22.2, tựa 3 

nan uốn, Mặt ngồi làm bằng Inox Ø360 dày 0.6mm
521,000

16 GS-15-10 Kế hoạch 440x470x1010 Khung sơn 350,000

17 GI-15-10 Kế hoạch 440x470x1010 Khung Inox 476,000

18 GS-22-00 Kế hoạch 450x465x775 Khung sơn 330,000

19 GM-22-00 Kế hoạch 450x465x775 Khung mạ 403,000

Ghế gấp khung ống thép Mặt ngồi và tựa bằng 

nhựa

Ghế gấp, khung ống thép Ø15.9. Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc Giả da.

Ghế gấp, khung ống thép Ø22.2;  Mặt ngồi, Tựa 

đệm mút bọc giả da; Cải tiến từ ghế GS-04-01

Ghế gấp khung ống thép Ø22.2 tựa 3 nan uốn

Chân ghế hình chữ A, có chỗ đặt chân

Ghế gấp, khung ống thép Ø22.2.  Mặt ngồi, tựa 

đệm mút bọc Giả da.
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20 GI-22-00 Kế hoạch 450x465x775 Khung Inox 406,000

21 GS-23-00 Kế hoạch 400x460x832

Ghế gấp, khung làm bằng ống thép ovan 10x20 

sơn. Mặt ngồi, tựa làm bằng nan nhựa.

Khung sơn 356,000

22 GS-23-01 Kế hoạch 400x460x832

Ghế gấp, khung làm bằng ống thép ovan 12x23,5 

sơn. Mặt ngồi, tựa cốt gỗ, đệm mút bọc nỉ T

370,000

23 GS-23-03 Kế hoạch 430x446x832

Ghế gấp nan nhựa, khung làm bằng ống thép 

Ovan 12x23,5 dày 1,2mm, giằng làm bằng ống 

tròn phi 13,8 dày 1,0mm sơn bột tĩnh điện màu 

trắng. Cơ cấu gấp mở, Mặt ngồi và tựa sử dụng 

nan nhựa. Bao gói bằng túi nilon
308,000

24 GS-23-04 Kế hoạch 390x465x800

Mặt ghế và tựa lưng làm từ gỗ keo tự nhiên dạng 

nan. Gỗ được tẩm sấy, xử lý ngâm dầu. Mặt ngồi 

5 nan, tựa 2 nan.

Khung thép Ovan 10x20, phun sơn tĩnh điện màu 

đen mờ

Khung sơn 360,000

25 GS-23-06 Kế hoạch 410x470x810

Khung ghế ống ovan 12x23.5x1.2mm, sơn bột 

tĩnh

điện màu trắng ngà. Mặt ghế, tựa ghế gỗ định 

hình

bọc nỉ cao cấp. Ghế có thể gấp vào khi

không sử dụng

Khung sơn 393,000

II. ĐỒ GIA DỤNG 0

2.1 CẦU LÀ - GIÁ ÁO 0

1 CLS-02-01 Kế hoạch

1010x390x(675-

815) Khung sơn 312,000

2 CLM-02-01 Kế hoạch

1010x390x(675-

815)
Khung mạ 437,000

3 CLS-06-00A Kế hoạch 1175x450x(80-800) Khung sơn 424,000

4 CLM-06-00A Kế hoạch 1175x450x(80-800) Khung mạ 539,000

5 CLS-09-00 Kế hoạch 1200x360x65-750 Vải hoa văn 594,000

6 CLS-09-01 Kế hoạch 1200x360x65-750 Vải xanh chậm 

cháy

664,000

7 X-mini Kế hoạch 730x315x120

Khung chân thép đặc Ø5.5. Mặt bằng thép lưới 

kéo và ống thép hộp 13x13. Khung sơn bột tĩnh 

điện. Mặt bọc mút chậm cháy và vải chậm cháy 325,000

8 X5-1 Kế hoạch
1075x315x(600-

835)

Khung chân thép ống Ø22.2 Mặt bằng thép lưới 

kéo và ống thép hộp 13x13, khung sơn bột tĩnh 

điện. Mặt bọc mút và vải chậm cháy.

644,000

9 ZA-02-01 Kế hoạch
1393x500x(1260-

1580)

Giá phơi đồ, điều chỉnh độ cao

Xà ngang ống Ø28 mạ Cr-Ni, ống chân Ø32  sơn 

tĩnh điện 594,000

10 ZA-08-01 Kế hoạch

1355x500x(1240-

1600)

Giá phơi đồ, điều chỉnh độ cao

Xà ngang ống Ø28 mạ Cr-Ni, chân ống Ø32 sơn 

tĩnh điện

879,000

Cầu là điều chỉnh độ cao Khung thép ống Ø22.2 

Mặt vải, đệm mút

Cầu là 1 gióng–khung sơn, sử dụng thép ống 

∅31.8, ∅28 và ∅22.2. Mặt cầu là bằng thép lưới 

kéo, khung viền bằng thép hộp 13x13

Ghế gấp khung ống thép Mặt ngồi và tựa bằng 

nhựa

Cầu là điều chỉnh độ cao 4 cấp Khung ống thép 

Ø22.2

Mặt vải, đệm mút
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11 ZA-09-01 Kế hoạch
1215x500x(1275-

1515)

Giá phơi đồ lắp ráp, toàn bộ thép Inox ống Ø25.4. 

Có móc treo
Khung Inox 773,000

ZA-13-00 Kế hoạch Ø628x1715 Khung Inox 546,000

12 ZA-14-00 Kế hoạch Ø628x1715 Khung sơn 400,000

13 ZA-15-00 Kế hoạch Ø628x1715 Khung sơn, 

móc treo mạ

476,000

2.2 THANG GẤP 0

1 TH-01-03 Kế hoạch 620x450x1100

Thang 3 bậc, cơ cấu gấp gọn, an toàn. Khung làm 

bằng ống thép Ø25,4 sơn. Mặt bậc làm bằng thép 

dập bọc nỉ đỏ.

724,000

2 TH-01-04 Kế hoạch 780x450x1330

Thang 4 bậc, cơ cấu gấp gọn, an toàn. Khung làm 

bằng ống thép Ø25,4 sơn. Mặt bậc làm bằng thép 

dập bọc nỉ đỏ. 855,000

3 TH-01-05 Kế hoạch 935x490x1590

Thang 5 bậc, cơ cấu gấp gọn, an toàn. Khung làm 

bằng ống thép Ø25,4 sơn. Mặt bậc làm bằng thép 

dập bọc nỉ đỏ, khoảng cách giữa các bậc là 

232mm. 1,121,000

2.3 GHẾ THƯ GIÃN - VÕNG XẾP 0

1 Gi-01-00 Kế hoạch
1975x764x274x (366-

578)

Giường gấp, đệm bạt, khung ống Ø25.4 Có bánh 

xe di chuyển khi gấp
427,000

2 Gi-01-06 Kế hoạch 1875x680x250

Giường gấp, đệm bạt, khung ống Ø22,2 sơn. 

Không có bánh xe di chuyển. Sử dụng vải bạt in 

hoa
1,088,000

3 GNI-07-00 Kế hoạch 1530x660x775

Ghế gấp khung ống thép Ø22.2 - không có gối

Nan gỗ tự nhiên. Khung Inox

1,212,000

4 Gối ghế đệm mút 25,000

5 GXL-01-00 Kế hoạch 1760x675x800

Khung ghế sử dụng ống thép tròn $22, sơn bột 

tĩnh điện. Mặt ghế là vải lưới 3D hoặc bạt 

Textilene bền chắc, thoáng mát; liên kết với khung 

ghế bằng dây dù đan chéo có độ đàn hồi

cao. Cơ cấu điều chỉnh độ ngả linh hoạt, có chốt 

hãm để cố định mốc ngả theo nhu cầu. Ghế có 

gối di động, có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh. 

Chân ghế có nút nhựa, chống trơn trượt và bảo 

vệ sàn nhà. Ghế

chịu trọng tải tới 200kg

1,161,000

7 GXL-01-01 Kế hoạch 1090x585x1130

Chân và tựa ghế làm bằng thép ovan kich thước 

20x40 và 20x30, có nút chân nhựa chống trượt

Giằng liên kết thép tròn sơn bột tĩnh điện Lưới bạt 

ngồi, chắc chắn, thoáng mát ghế có thể điều chỉnh 

ngả từ 90 độ -160 độ, cùng các chốt hãm trượt tự 

động Trọng lượng 6,9kg, dễ dàng gấp gọn Chịu 

tải lên tới 200kg

1,170,000

8 GXL-01-02 Kế hoạch 1100x585x1105

Chân và tựa ghế làm bằng thép ovan kich thước 

20x40 và 20x30, có nút chân nhựa chống trượt

Giằng liên kết thép tròn $19,1, $22,2 sơn bột tĩnh 

điện

Lưới bạt ngồi, chắc chắn, thoáng mát Phần tự 

đầu thiết kế khung thép uốn cong theo cơ thể

ghế có thể điều chỉnh ngả từ 90 độ -160 độ, cùng 

các chốt hãm trượt tự động Trọng lượng 6,9kg, dễ 

dàng gấp gọn

Chịu tải lên tới 200kg

1,204,000

- Cọc treo quần áo được làm từ thép tiêu chuẩn 

Nhật Bản.

- Khung giá áo sử dụng thép ống Ø25,4.

- Cơ cấu tháo lắp tiện dụng.
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9 GXL-01-03 Kế hoạch 1520x600x1125

Chân và tựa ghế làm bằng thép ovan kich thước 

20x40 và 20x30, có nút chân nhựa chống trượt

Giằng liên kết thép tròn sơn bột tĩnh điện Lưới bạt 

ngồi, chắc chắn, thoáng mát

có phần tựa chân khi ngả lưng, và gối tựa ngồi kê 

lưng

ghế có thể điều chỉnh ngả từ 90 độ -170 độ, cùng 

các chốt hãm trượt tự động Trọng lượng 10,2kg, 

dễ dàng gấp gọn

Chịu tải lên tới 200kg

1,659,000

10 VXI-01-00 Kế hoạch 2600x900x980

Võng xếp inox, khung bằng ống thép Ø30, điều 

chỉnh độ cao 3 nấc. Lưới võng bền chắc, có khả 

năng chịu 200kg. Gối võng có thể tháo rời lớp ruột 

bông để giặt gối.
Khung Inox 1,665,000

VXS-01-00 Kế hoạch 2200x880x930

Võng xếp sơn, khung bằng ống thép Ø30, điều 

chỉnh độ cao 3 nấc. Lưới võng bền chắc, có khả 

năng chịu 200kg. Gối võng có thể tháo rời lớp ruột 

bông để giặt gối.
Khung sơn 1,161,000

Lưới võng có gối Kế hoạch Lưới võng dùng cho võng sơn và võng

inox

361,000

III. KHUNG BÀN - GHẾ 0

1 K.BCM-10-01 Kế hoạch Ø900-1000x750 Khung bàn mạ, ống Ø22.2 - 4 chân 948,000

2 CBI-10 Kế hoạch Ø900-1000x750 Khung bàn gấp INOX lắp mặt Ø900-1000 434,000

3 CBI-12 Kế hoạch Ø1200x750 Khung bàn gấp INOX lắp mặt Ø1200 451,000

4 CBI-0712 Kế hoạch 1200x700x720 Khung bàn gấp INOX lắp mặt bàn CN, Elip

1200x700

577,000

5 CBS-10 Kế hoạch Ø900-1000x750 Chân bàn gấp sơn lắp mặt Ø900-1000 290,000

6 CBS-12 Kế hoạch Ø1200x750 Chân bàn gấp sơn lắp mặt Ø1200 297,000

7 CBS-0712 Kế hoạch 1200x700x720 Chân bàn gấp sơn lắp mặt bàn CN, Elip

1200x700

384,000

8 KGI-15-10 Kế hoạch 370x450x1010 Khung ghế đôn gấp INOX 430,000

9 KGS-15-10 Kế hoạch 370x450x1010 Khung ghế đôn gấp sơn 305,000

11
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1 BHS-05-01 Kế hoạch 910x480x730

Bàn học sinh đơn

Khung ống thép Ø22.2 sơn

Mặt bàn bằng gỗ MFC màu vân gỗ
720,000

2 BHS-13-06 Kế hoạch

B: 700x450x628- 

748

G: 345x410x695- 

718

Mặt gỗ MFC chống xước, có dán hình con giống

Mặt gỗ có 2 màu:  Xanh / hoặc Hồng

960,000

3 BHS-14-08 Kế hoạch

B: 800x500x615-

735mm

G: 380x450x620-

700mm

- Bộ bàn, ghế làm từ gỗ MFC chống xước màu 

xanh hoặc hồng, và thép sơn tĩnh điện màu ghi.

- Cơ cấu nâng hạ tăng chỉnh chiều cao linh hoạt.

- Mặt bàn, ghế in nhân vật hoạt hình, tạo sự thu 

hút cho các bé mẫu giáo và tiểu học.

- Sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng của Viện tiêu chuẩn

chất lượng Việt Nam

973,000

8 BHS-14-04CS Kế hoạch
B: 800x500x732 G: 

400x440x791

Bộ bàn ghế học sinh cao cấp gỗ tự nhiên Khung 

bằng thép Ovan 30x55 sơn bột tĩnh điện

Ống nâng hạ bằng thép Ovan 25x50 mạ Ni-Cr

Ghế mặt gỗ dán ép định hình Mặt bàn gỗ tự nhiên
Gỗ tự nhiên 2,380,000

9 BHS-14-07CS Kế hoạch

B: 800x500x590- 

680

G: 380x430x745

Bộ bàn học sinh ghế rời. Khung bàn sử dụng ống 

thép sơn bột tĩnh điện. Mặt bàn và ghế làm bằng 

gỗ cao su tự nhiên.

Bàn có thể nâng hạ độ cao phù hợp với người sử 

dụng và được phủ 1 lớp sơn bóng trên bề mặt để 

bảo vệ bề mặt và giữ màu sắc của gỗ.

Gỗ tự nhiên 1,694,000

10 BHS-14-07 Kế hoạch

B: 800x500x580- 

630

G: 380x430x655- 

745

Mặt gỗ MFC chống xước, có dán hình con giống.

Mặt gỗ có 2 màu:  Xanh hoặc Hồng

1,358,000

11 BHS-14-07A Kế hoạch

B: 800x500x580- 

630

G: 380x430x655- 

745

Bộ bàn học sinh ghế rời. Khung bàn sử dụng ống 

thép sơn bột tĩnh điện. Mặt bàn và ghế làm bằng 

gỗ cao MFC chống nước màu xanh. Bàn có thêm 

decal in hình nhân vật hoạt hình

Bàn có thể nâng hạ độ cao phù hợp với người sử 

dụng

1,295,000

1.2 BÀN GHẾ HỌC SINH CÓ GIÁ SÁCH 0

4 BHS-13-06A Kế hoạch

B: 700x450x628- 

748

G: 345x410x695- 

718

Bàn khung thép sơn tĩnh điện Mặt gỗ MFC chống 

xước, có in hình nhân vật hoạt hình

Bàn có giá sách tiện dụng, nâng hạ độ cao tùy ý
1,128,000

5 BHS-13-07 Kế hoạch
B: 1000x600x1030 G: 

345x410x740

Bàn ghế học sinh khung ống thép sơn. Mặt gỗ 

MFC, bàn liền giá sách, có dán hình con giống

Mặt gỗ có 2 màu:  Xanh / hoặc Hồng
1,201,000

6 BHS-13-08 Kế hoạch B: 1000x600x1470

Bàn học sinh liền giá sách Bàn khung chân gỗ 

MFC

Gỗ MFC màu xanh hoặc hồng
1,879,000

7 BHS-13-09 Kế hoạch B: 1000x600x1290

Bàn liền giá sách làm bằng gỗ công nghiệp màu 

vân gỗ, phía trên giá sách không hộc

Bàn có 2 màu: H2102 và màu 338 phối màu với 

H2102
1,396,000

II. BÀN HỌC GẤP GỌN 0

1 BCN-03-00 Kế hoạch 450x300x190
Bàn trà kiểu Nhật bản

Chân thép mạ kẽm. Mặt gỗ MFC
157,000

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC

I. BÀN HỌC SINH GIA ĐÌNH

1.1 BÀN GHẾ HỌC SINH KHÔNG CÓ GIÁ SÁCH



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

2 BCN-04-00 Kế hoạch 585x405x290 266,000

3 BCN-04-01 Kế hoạch 750x510x290 391,000

4 BCN-04-03 Kế hoạch 700x450x290

Bàn kiểu Nhật

Chân thép sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ MFC chống 

xước, có hình công chúa 347,000

III. BÀN GHẾ TRƯỜNG PHỔ THÔNG - ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG/ TRUNG CẤP/ TRƯỜNG NGHỀ 0

3.1 BÀN GHẾ RỜI 0

1 BHS-15-14 Hàng đặt 1200x500x570 875,000

2 BHS-15-15 Hàng đặt 1200x500x630 893,000

3 BHS-15-16 Hàng đặt 1200x500x690 911,000

4 BHS-19-05 Hàng đặt 1200x450x650

Bàn học sinh tiểu học không bán trú. Khung làm 

bằng ống thép hộp 25x25 sơn. Mặt bàn làm bằng 

gỗ MFC màu vân gỗ 324 dày 18mm
841,000

5 BHS-19-05CS Hàng đặt 1200x450x650

Mặt bàn và bụng bàn làm từ gỗ cao su tự nhiên và 

được phủ 1 lớp sơn bóng trên bề mặt để bảo vệ 

và giữ nguyên màu sắc của gỗ. (Bàn riêng không 

bao gồm ghế).

Gỗ tự nhiên 1,032,000

6 BSV-01-00 Hàng đặt 1200x450x750
Bàn sinh viên (không ghế) Khung ống thép tròn 

Ø28.6 sơn. Mặt gỗ MFC màu vân gỗ 324
707,000

7 BHS-19-02 Hàng đặt 1200x900x650

Bàn học sinh tiểu học bán trú, Ghế rời (giá không 

gồm ghế)

Khung ống thép □25x25 sơn. Hai mặt bàn liên kết 

với nhau bằng bản lề bán nguyệt Mặt bàn gỗ 

MFC, KT: 1200x(450x900)x18mm
1,274,000

8 GS-19-14 Hàng đặt 330x310x340/570 287,000

9 GS-19-15 Hàng đặt 360x340x370/630 309,000

10 GS-19-16 Hàng đặt 400x360x410/690 325,000

11 GS-19-04 Hàng đặt 360x363x380/630 230,000

12
GS-19-04-1

Hàng đặt 360x360x370/610
220,000

13
GS-19-04-2

Hàng đặt 360x355x350/590
214,000

14 GS-19-00 Hàng đặt 365x440x800

Ghế sinh viên khung ống thép Ø22.2 sơn tĩnh 

điện. Mặt và tựa ghế bằng gỗ MFC màu vân gỗ

280,000

15 GS-19-04CS Hàng đặt 335x380x630

Ghế học sinh, Khung ống thép hộp 20x20 và ống 

thép Ø19.1 sơn, có ke tăng cứng Mặt gỗ cao su tự 

nhiên

Gỗ tự nhiên 298,000

3.2 BÀN GHẾ TRƯỜNG HỌC LIỀN BỘ 0

1 BHS-16-00 Hàng đặt 1200x850x650 1,236,000

Bàn học sinh tiểu học theo tiêu chuẩn BGD. 

Khung làm bằng thép ống □25x25 sơn. Mặt gỗ 

MFC dày 15ly, chi tiết gỗ khác 12ly

Ghế học sinh theo tiêu chuẩn BGD. Khung thép 

□20x20; Mặt gỗ MFC dày 12ly

Ghế học sinh, Khung ống thép hộp 20x20 và ống 

thép Ø19.1 sơn, có ke tăng cứng, mặt gỗ MFC

Bàn học sinh liền ghế, có tựa lưng Khung ống 

thép □25x50 sơn

Mặt bàn KT 1200x400x18. Mặt gỗ MFC màu vân 

gỗ

Bàn trà kiểu Nhật Bản

Chân thép sơn. Mặt gỗ MFC



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

2 BHS-16-01 Hàng đặt 1200x926x750 1,452,000

3 BSV-02-00 Kế hoạch 1200x820x750

Bàn sinh viên liền ghế

Khung ống vuông □25x25 sơn Không có tựa

Mặt gỗ MFC màu vân gỗ 324

1,095,000

4 BSV-02-00CS Kế hoạch

1200x820x750

(mặt bàn: 400)

Mặt bàn, bụng bàn và mặt ghế làm từ gỗ cao su 

tự nhiên và phủ 1 lớp sơn bóng trên bề mặt để 

bảo vệ và giữ nguyên màu sắc của gỗ. Mặt bàn 

dày 17mm Gỗ tự nhiên 1,411,000

5 BSV-03-00 Kế hoạch 1200x885x750

Bàn sinh viên liền ghế Khung thép hộp 25x25 sơn 

Có tựa

Mặt gỗ MFC màu vân gỗ
1,281,000

6 BSV-03-00CS Kế hoạch
1200x885x750

(mặt bàn: 400)

-Bộ bàn ghế học sinh, liền ghế có tựa ghế

- Khung bàn và khung ghế được làm từ thép hộp 

25x25, sơn tĩnh điện màu ghi sáng

- Mặt bàn và bụng bàn, tựa ghế và mặt ghế được 

làm từ gỗ cao su tự nhiên và phủ 1 lớp sơn bóng 

trên bề mặt để bảo vệ và giữ nguyên màu sắc

Gỗ tự nhiên 1,764,000

7 BSV-05-00 Hàng đặt 1200x400x750

Bộ bàn sinh viên (gồm cả ghế). Khung ống 

□25x50 sơn;

Ghế rời có tựa lưng Mặt gỗ MFC màu vân gỗ 324

1,540,000

8 BHS-19-01 Hàng đặt

1200x900x650

mặt bàn rộng 450 1,722,000

9 BHS-19-01A Hàng đặt 1100x800x550 1,233,000

10 BHS-19-01B Hàng đặt

1200x800x610

mặt bàn rộng 400 1,323,000

3.3 BÀN TRƯỜNG HỌC CAO CẤP 0

1 BHS-02FT Hàng đặt 800x500x750

Bàn học sinh

Khung chân làm bằng ống thép ovan 25x50;

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm, chắn thép dày 

1.5mm
1,084,000

2 BHS-03FT Hàng đặt 800x500x750

Bàn học sinh

Khung chân làm bằng ống thép ovan 25x50, 

giằng ovan 16x31, bụng bàn bằng thép Æ6. Mặt 

bàn gỗ MFC dày 25mm chắn  dày 17mm
1,175,000

3 BHS-1205QD Hàng đặt 1200x500x730

Bàn học sinh

Khung chân làm bằng ống thép ovan 25x50, 

giằng ovan 16x31, bụng bàn bằng thép Æ6. Mặt 

bàn gỗ MFC dày 25mm chắn  dày 17mm
1,274,000

3.4 BÀN NGOẠI NGỮ 0

1 BNN-01-00 Hàng đặt 1200x500x1210

Bàn học ngoại ngữ (không ghế) Khung thép [] 

20x40 sơn;

Mặt gỗ MFC màu vân gỗ dày 18mm; Chắn có kính 

dày 5mm.
1,771,000

3.5 BÀN GHẾ GIÁO VIÊN 0

1 BGV-01-00 Hàng đặt 1200x600x750

Bàn giáo viên (không ghế) Khung ống thép 

□25x25 sơn; Mặt gỗ MFC màu vân gỗ

1,380,000

2 GS-19-02 Hàng đặt 450x450x860

Ghế giáo viên

Khung ống thép □25x25 sơn Mặt gỗ MFC màu 

vân gỗ
360,000

IV. GIƯỜNG TẦNG 0

Bàn học sinh tiểu học bán trú liền ghế Khung ống 

thép 25x25 sơn. Hai mặt bàn liên kết với nhau 

bằng bản lề bán nguyệt

Bàn học sinh liền ghế, có tựa lưng Khung ống 

thép □25x50 sơn

Mặt bàn KT 1200x400x18. Mặt gỗ MFC màu vân 

gỗ
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1 GI-02-00 Hàng đặt 1900x850x1710

Giường 2 tầng, không có giát, có cọc màn. Khung 

chân ống □30x30, khung giát ống

□25x50

- Bàn viết: Không

- Hòm đồ: Không

2,268,000

2 GI-02-01 Hàng đặt 1900x850x1710 - Bàn viết: Không

- Hòm đồ: Có

3,044,000

3 GI-02-02 Hàng đặt 1900x850x1850 - Bàn viết: Có

- Hòm đồ: Có

3,293,000

4 GI-02-03 Hàng đặt 1900x850x1850 - Bàn viết: Có

- Hòm đồ: Không

2,603,000

5

Giường cá nhân, không có giát. Có cọc màn. 

Khung thép sơn, ống Ø32

Không có đệm mút

518,000

6 Có đệm mút 1890x880x60 (không ga trải giường) 2,596,000

7 Giát giường GI-05 Hàng đặt Giát giường gỗ dán dày 10mm 249,000

VII. GIÁ THƯ VIỆN 0

1 GTV-01-01 Kế hoạch 1025x450x1875

Giá thư viện 1 khoang:

Màu sắc: trắng ghi

+ Chất liệu: thép sơn Đặc điểm nổi bật

+ Tủ gồm 1 khoang, 4 ngăn có kích thước đều 

nhau.
3,014,000

2 GTV-02-00 Kế hoạch 1084x400x2000
Giá thư viện 5 ngăn, 5 đợt, 1 nóc Khung thép định 

hình, sơn tĩnh điện
2,435,000

3 GTV-02-00N Kế hoạch 1006x406x2025
Giá thư viện 5 ngăn, 5 đợt, 1 nóc Khung thép định 

hình, sơn tĩnh điện
2,087,000

4 GTV-02-00V Kế hoạch 1006x406x2065
Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu, đợt giá có thể di 

động giúp điều chỉnh độ cao
1,960,000

5 GTV-02-03 Kế hoạch 1800x400x1760
Giá kép 2 khoang, 1 mặt

Có 10 ngăn, 10 đợt và 2 nóc
4,056,000

VIII. KHUNG BÀN - GHẾ 0

1 K.BHS-15-14 Hàng đặt 1200x500x570 Khung bàn học sinh theo tiêu chuẩn Bộ

Giáo Dục

434,000

2 K.GS-19-14 Hàng đặt 330x310x340/570 Khung bàn học sinh theo tiêu chuẩn Bộ

Giáo Dục

216,000

3 K.BHS-15-15 Hàng đặt 1200x500x630 Khung bàn học sinh theo tiêu chuẩn Bộ

Giáo Dục

448,000

4 K.GS-19-15 Hàng đặt 360x340x370/630 Khung bàn học sinh theo tiêu chuẩn Bộ

Giáo Dục

230,000

5 K.BHS-15-16 Hàng đặt 1200x500x690 Khung bàn học sinh theo tiêu chuẩn Bộ

Giáo Dục

462,000

6 K.GS-19-16 Hàng đặt 400x360x410/690 Khung bàn học sinh theo tiêu chuẩn Bộ

Giáo Dục

230,000

7 K.BHS-16-00 Hàng đặt 1200x850x650 Khung Bộ bàn liền ghế HS 708,000

8 K.BHS-16-01 Hàng đặt 1200x926x750 Khung Bộ bàn liền ghế HS, không chân

phụ

868,000

9 K.BHS-19-01 Hàng đặt 1200x450x650 Khung Bàn học sinh bán trú liền ghế 868,000

10 K.BHS-19-02 Hàng đặt 1200x450x650 Khung Bàn học sinh bán trú, không ghế 634,000

11 K.BHS-19-05 Hàng đặt 1200x450x650 Khung Bàn học sinh không bán trú, không

ghế

491,000

12 K.BSV-02-00 Kế hoạch 1200x820x750 Khung bàn liền ghế sinh viên không tựa 752,000

13 K.BSV-03-00 Kế hoạch 1200x885x750 Khung bàn liền ghế sinh viên có tựa 780,000

14 K.BSV-05-00 Hàng đặt 1200x400x750 Khung bàn + ghế sinh viên có tựa (1 bộ) 1,042,000

15 K.GSV-05-00 Hàng đặt 1200x250x750 Khung ghế băng sinh viên có tựa 448,000

16 K.BSV-05-05 Hàng đặt 1200x500x750 Khung bàn sinh viên rời không ghế 550,000

 Ghi chú :  Kích thước khung bàn, khung ghế lấy 

theo kích thước của bàn, ghế hoàn chỉnh.

Gi-05-00 Hàng đặt 1900x914x800



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 
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Quy cách Bàn: 
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NỘI THẤT CÔNG CỘNG 0

0

1.1 GHẾ PHÒNG TIỆC
0

1 Nỉ kẻ ô màu 

vàng

1,625,000

2 Nỉ T 1,595,000

3 GS-11-07A Kế hoạch 450x480x1015

Ghế cứng, khung ống thép  □20x20 sơn bột tĩnh 

điện

Mặt ngồi, Tựa đệm mút bọc Nỉ T

592,000

4 GS-11-07B Kế hoạch 450x480x935

Ghế cứng khung ống thép □20x20 sơn tĩnh điện

Mặt ngồi, Tựa đệm mút bọc Nỉ T

511,000

5 GS-11-08 Kế hoạch 450x480x975

Ghế cứng, khung ống thép  □20x20 sơn bột tĩnh 

điện

Mặt ngồi, Tựa đệm mút bọc Nỉ T
619,000

6 GS-11-10 Kế hoạch 450x455x930

Ghế chân tóp côn, khung ghế được tạo những đốt 

kiểu thân tre. Tựa lưng bo cong theo dáng người 

ngồi

Mặt ngồi bằng thép dập định hình, ghế

không bao gồm đệm mút

533,000

7 Đệm ngồi bọc vải Đệm mặt ngồi bọc vải trắng dày 20mm, có khóa 

kéo

45,000

8 Đệm ngồi bọc da Đệm mặt ngồi bọc giả da, có khóa kéo 90,000

9 GM-34-06 Hàng đặt 460x465x910
Ghế cứng có thể xếp chồng Khung ống thép

Ø22.2. Mặt gỗ công nghiệp phủ Laminate
1,595,000

1.2 BÀN PHÒNG TIỆC
0

1 Khung thép 

mạ Ni-Cr

2,741,000

2 Khung thép

sơn

2,373,000

3 Nút chân tăng

chỉnh

62,000

4 BOV-Ø1400 Hàng đặt Ø1400x750

Khung bàn làm bằng thép ống vuông

□40x40 sơn. Mặt bàn làm bằng gỗ MFC

màu 324, 384 dày 25mm

2,906,000

5 BOV-Ø1600 Hàng đặt Ø1600x750

Khung bàn làm bằng thép ống vuông

□40x40 sơn. Mặt bàn làm bằng gỗ MFC

màu 384 dày 25mm

3,174,000

6 BOV-Ø1800 Hàng đặt Ø1800x750

Khung bàn làm bằng thép ống vuông

□40x40 sơn. Mặt bàn làm bằng gỗ MFC

màu 384 dày 25mm

3,648,000

7 BCN-1775 Hàng đặt 1700x750x760
Bàn Ăn. Mặt bàn bằng gỗ Coposite, khung bàn 

dùng ống Ø76, có thanh treo ghế
3,060,000

8 Ø1000x10 Kính thường, dày 10 mm

9 Ø900x10 Kính thường, dày 10 mm

10 Ø600x10 Kính thường, dày 10 mm

11 Ø1000x10 Kính cường lực, dày 10 mm

12 Ø900x10 Kính cường lực, dày 10 mm

13 Ø600x10 Kính cường lực, dày 10 mm

14 Dùng cho mặt kính Ø600 mm

15 Dùng cho mặt kính Ø900 mm và Ø1000

mm

16

Ghi chú: Sản phẩm Kính bàn tiệc sẽ báo giá khi 

đặt hàng

1.3 SÂN KHẤU - XE ĐẨY
0

TAD-1609 Hàng đặt 1600x900x750

Bàn chữ nhật, chân bàn làm bằng thép ống 

Ø50,3, giằng bàn làm bằng ống thép hộp 25x50. 

Mặt bàn gỗ MFC màu vân gỗ 384 dày 25mm. Nút 

chân nhựa PP

Kính bàn tiệc 

thường
Hàng đặt

Kính bàn tiệc - 

cường lực
Hàng đặt

Mâm xoay Hàng đặt Ø400

I. NỘI THẤT PHÒNG TIỆC - NHÀ HÀNG

GNS-11-02 Hàng đặt 450x455x930
Ghế khung nhôm cao cấp, sơn màu vàng.Mặt ngồi 

và tựa đệm mút đúc bọc nỉ
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1 BC-T450 Hàng đặt 560x372x1175

Xe chở ghế. Khung làm bằng thép ống Ø25,4 sơn. 

Mặt sàn và tựa xe cốt gỗ bọc nỉ. Di chuyển bằng 

bánh xe

1,987,000

2 XCB-Ø1600 Hàng đặt 1750x800xx1130 7,519,000

3 XCB-Ø1800 Hàng đặt 1950x910x1130 8,257,000

4 XCK-Ø900/Ø1000 Hàng đặt 1150x600x1150

Xe chở kính. Khung làm bằng thép sơn. Sàn làm 

bằng gỗ bọc nỉ, di chuyển bằng bánh xe, dùng 

chung cho 2 loại kính Ø900 và Ø1000

7,620,000

5 MS-1100CP Hàng đặt

2400x1200x(430-

610)

Sân khấu di động

Khung làm bằng thép sơn; Mặt sàn cốt gỗ bọc nỉ;

Cơ cấu gấp gọn, di chuyển bằng bánh xe.

15,938,000

6 TL-02KT Hàng đặt 1000x660x500

Thang 2 bậc

Khung làm bằng thép sơn;

Mặt bậc gỗ dán chịu nước bọc nỉ.

2,449,000

II. GHẾ HỘI TRƯỜNG
0

1 Ghế đơn 1,848,000

2 Ghế dãy 2-

3 chỗ

1,775,000

3 Ghế dãy 4-

6 chỗ

1,722,000

4 Ghế dãy 7-

9 chỗ

1,669,000

5

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 1,632,000

6 Ghế đơn 2,052,000

7 Ghế dãy 2-

3 chỗ

1,984,000

8 Ghế dãy 4-

6 chỗ

1,928,000

9 Ghế dãy 7-

9 chỗ

1,875,000

10

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 1,838,000

11 Ghế đơn 3,419,000

12 Ghế dãy 2-

3 chỗ

3,030,000

13 Ghế dãy 4-

6 chỗ

2,811,000

14 Ghế dãy 7-

9 chỗ

2,723,000

15

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 2,695,000

16 Ghế đơn 3,681,000

17 Ghế dãy 2-

3 chỗ

3,289,000

18 Ghế dãy 4-

6 chỗ

3,074,000

19 Ghế dãy 7-

9 chỗ

2,986,000

20

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 2,955,000

GS-32-09 Hàng đặt
W645xD520- 

630xH1000

Ghế hội trường.

Tay gỗ tự nhiên sơn PU, Không bàn viết. Đệm và 

tựa rời, đệm mút đúc, mặt ngồi khung thép cốt lò 

xo (công nghệ ghế oto) bọc nỉ T

GS-32-09B Hàng đặt
W645xD520- 

810xH1000

Ghế hội trường.

Tay gỗ tự nhiên sơn PU, Có bàn viết gỗ tự nhiên 

sơn PU. Đệm và tựa rời, đệm mút đúc, mặt ngồi 

khung thép cốt lò xo (công nghệ ghế oto) bọc nỉ T

Báo giá cho 1 đơn vị ghế

Xe chở bàn. Khung làm bằng thép sơn. Sàn làm 

bằng gỗ bọc nỉ, di chuyển bằng bánh xe

GS-32-08 Hàng đặt

W610xD530- 

660xH1000

Ghế hội trường, tay nhựa, không bàn viết. Đệm và 

tựa rời bọc mút, bọc nỉ T

Báo giá cho 1 đơn vị ghế

GS-32-08B Hàng đặt
W660xD530- 

830xH1000

Ghế hội trường

Tay nhựa, Bàn viết gỗ tự nhiên sơn PU. Đệm và 

tựa đệm mút, bọc nỉ T

Báo giá cho 1 đơn vị ghế



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 

WxhxH

Mô tả sản phẩm Vật liệu/ Màu/ 

Loại khác

Giá ĐL MB (+VAT)

21 Ghế đơn 4,533,000

22 Ghế dãy 2-

3 chỗ

4,056,000

23 Ghế dãy 4-

6 chỗ

3,809,000

24 Ghế dãy 7-

9 chỗ

3,620,000

25

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 3,494,000

26 Ghế đơn 4,869,000

27 Ghế dãy 2-

3 chỗ

4,392,000

28 Ghế dãy 4-

6 chỗ

4,115,000

29 Ghế dãy 7-

9 chỗ

3,956,000

30

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 3,884,000

31 Ghế đơn 7,981,000

32 Ghế dãy 2-

3 chỗ

7,302,000

33 Ghế dãy 4-

6 chỗ

6,940,000

34 Ghế dãy 7-

9 chỗ

6,780,000

35

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 6,633,000

36 Ghế đơn 7,274,000

37 Ghế dãy 2-

3 chỗ

6,738,000

38 Ghế dãy 4-

6 chỗ

6,476,000

39 Ghế dãy 7-

9 chỗ

6,374,000

40

Ghế dãy từ 10 

chỗ trở lên 6,318,000

41 GS-32-14B Hàng đặt
W685xD625- 

770xH1000

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, ốp đệm tựa nhựa. Ghế có bàn viết

Báo giá 1 đơn vị ghế
3,494,000

42 GS-32-16B Hàng đặt
W685xD625- 

850xH1000

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, ốp đệm tựa gỗ. Ghế có bàn viết

Báo giá 1 đơn vị ghế
4,382,000

43 GS-32-19 Hàng đặt
W685xD560- 

750xH995

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, ốp đệm tựa nhựa. Tay ghế có thiết kế vị trí đặt 

đồ uống

Báo giá 1 đơn vị ghế
4,382,000

44 GS-32-15B Hàng đặt
W685xD625- 

850xH1000

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, ốp đệm tựa gỗ. Ghế có bàn viết

Báo giá 1 đơn vị ghế
4,382,000

45 GS-32-21 Hàng đặt
W685xD560- 

750xH995

Ghế hội trường khung thép kết hợp nhựa, đệm 

tựa mút đúc bọc vải. Tay ghế có thiết kế vị trí đặt 

đồ uống

Báo giá 1 đơn vị ghế
4,722,000

GS-32-12GB Hàng đặt
W685xD500- 

700xH1000

Ghế hội trường - loại cao cấp

Tay gỗ tự nhiên sơn PU. Thành ghế khung thép, 

ốp bọc nỉ; Có bàn viết gỗ tự nhiên sơn PU /hoặc 

gỗ cao su ép. Đệm và tựa rời, đệm mút đúc, mặt 

ngồi khung thép cốt lò xo (công nghệ ghế oto), 

bọc nỉ V

Báo giá cho 1 đơn vị ghế

GS-32-12NB Hàng đặt
W685xD500- 

850xH1000

Ghế hội trường - loại cao cấp

Tay gỗ tự nhiên sơn PU. Thành ghế gỗ dán 

veneer; Có bàn viết gỗ tự nhiên sơn PU /hoặc gỗ 

cao su ép. Đệm và tựa rời, đệm mút đúc, mặt ngồi 

khung thép cốt lò xo (công nghệ ghế oto), bọc nỉ V

Báo giá cho 1 đơn vị ghế

GS-32-10 Hàng đặt
W620xD540- 

700xH1000

Ghế hội trường.

Tay gỗ tự nhiên sơn PU; Không bàn viết. Đệm và 

tựa rời, đệm mút đúc, mặt ngồi khung thép cốt lò 

xo (công nghệ ghế oto), bọc nỉ T

Báo giá cho 1 đơn vị ghế

GS-32-10B Hàng đặt
W620xD540- 

855xH1000

Ghế hội trường.

Tay gỗ tự nhiên sơn PU, Có bàn viết gỗ tự nhiên 

sơn PU. Đệm và tựa rời, đệm mút đúc, mặt ngồi 

khung thép cốt lò xo (công nghệ ghế oto), bọc nỉ T

Báo giá cho 1 đơn vị ghế



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch

Quy cách Bàn: 

LxWxH Ghế: 
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46 GS-32-17B Hàng đặt
W685xD625- 

850xH1000

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, ốp đệm tựa nhựa. Ghế có bàn viết

Báo giá 1 đơn vị ghế
3,112,000

47 GS-32-18B Hàng đặt
W685xD625- 

850xH1000

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, ốp đệm tựa nhựa. Ghế có bàn viết

Báo giá 1 đơn vị ghế
3,366,000

48 GS-32-22 Hàng đặt

W685xD640- 

820xH1000

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, ốp đệm tựa gỗ. Ghế có bàn viết

Báo giá 1 đơn vị ghế
6,733,000

49 GS-32-20B Hàng đặt

W685xD625- 

850xH1000

Ghế hội trường khung nhôm đúc, đệm tựa mút 

đúc bọc vải, ốp đệm tựa gỗ.

Báo giá 1 đơn vị ghế

6,355,000

50

Ghi chú:

- Giá ghế bọc Nỉ T: Áp dụng cho các mã vải nỉ 

6100R, T6001-T6009, T6801- T6818, T6831-

T6896

- Giá ghế bọc Nỉ V: Áp dụng cho các mã vải nỉ 

V01, V03, V04, V05

- Ghế bọc vải nỉ các mã màu khác: Công ty sẽ 

báo giá trực tiếp khi khách hàng có nhu cầu

III. GHẾ NHÀ CHỜ
0

1 GS-29-00H Hàng đặt 2475x548x396-835
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi 2,870,000

2 GS-30-00H Kế hoạch 1975x548x396-835
Ghế dãy 4 chỗ 

ngồi 2,394,000

3 GS-31-00H Kế hoạch 1455x548x396-835
Ghế dãy 3 chỗ 

ngồi 1,820,000

4 GS-29-01H Hàng đặt 2475x498x396-939

Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi 3,108,000

5 GS-30-01H Kế hoạch 1975x498x396-939

Ghế dãy 4 chỗ 

ngồi 2,632,000

6 GS-31-01H Kế hoạch 1455x498x396-939

Ghế dãy 3 chỗ 

ngồi 2,128,000

7 GS-29-11H Hàng đặt 2540x525x430-730
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi 2,366,000

8 GS-30-11H Kế hoạch 2020x525x430-730
Ghế dãy 4 chỗ 

ngồi 1,946,000

9 GS-31-11H Hàng đặt 1500x525x430-730
Ghế dãy 3 chỗ 

ngồi 1,568,000

10 GI-29-05 Kế hoạch 2890x680x405-770

Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi

13,299,000

11 GI-30-05 Kế hoạch 2320x680x405-770 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

10,077,000

12 GI-31-05 Kế hoạch 1750x680x405-770 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

8,135,000

13 GI-29-06 Kế hoạch 2960x650x410-760
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
8,211,000

14 GI-30-06 Kế hoạch 2380x650x410-760 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

6,140,000

15 GI-31-06 Kế hoạch 1800x650x410-760 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

5,085,000

16 GM-29-07 Kế hoạch 2960x650x405-760
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
5,933,000

17 GM-30-07 Kế hoạch 2380x650x405-760 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

4,239,000

18 GM-31-07 Kế hoạch 1800x650x405-760 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

3,373,000

- Mặt ngồi: sử dụng thép cuốn lạnh, xử lý chống 

gỉ, sơn tĩnh điện.

- Tay, chân ghế: sử dụng thép kéo đột dập, xử lý 

đánh bóng, mạ Cr.

- Thanh giằng: sử dụng thép ống, xử lý chống gỉ, 

sơn tĩnh điện

Ghế dãy chân thép hộp định hình sơn bột tĩnh 

điện.  Tựa thấp, vai mạ, đệm mút

Ghế dãy chân thép hộp định hình sơn bột tĩnh 

điện.   Tựa cao, vai mạ, đệm mút

Ghế dãy, chân thép hộp định hình sơn bột tĩnh 

điện.  Mặt nhựa PP

- Mặt ngồi sử dụng inox 201, được xử lý dầu

- Tay, chân ghế sử dụng inox 201, được xử lý 

đánh bóng

- Thanh giằng sử dụng thép cán nguội, được xử lý 

chống gỉ và phun sơn tĩnh điện.

- Mặt ngồi sử dụng inox 201, được xử lý dầu

- Tay, chân ghế sử dụng inox 201, được xử lý 

đánh bóng

- Thanh giằng sử dụng thép ống, được xử lý 

chống gỉ và phun sơn tĩnh điện.



STT Hình ảnh Ký hiệu Hàng đặt/ Kế 

hoạch
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19 GS-29-08 Hàng đặt 3030x680x420-890
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
27,800,000

20 GS-30-08 Hàng đặt 2430x680x420-890 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

22,358,000

21 GS-31-08 Hàng đặt 1830x680x420-890 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

17,461,000

22 GI-29-09 Hàng đặt 2970x650x405-790

Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi

10,020,000

23 GI-30-09 Hàng đặt 2370x650x405-790 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

8,043,000

24 GI-31-09 Hàng đặt 1800x650x405-790 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

5,820,000

25 GS-31-10B Hàng đặt 1800x680x395-825

- Mặt ngồi: khung thép, bề mặt sử dụng bông PU, 

ép ở nhiệt độ cao

- Tay, chân: sử dụng nhôm hợp kim đúc, hoặc 

thép cán nguội, sơn tĩnh điện

- Thanh giằng: sử dụng thép lục giác cán nguội, 

sơn tĩnh điện

12,016,000

26 GS-29-10 Hàng đặt 2910x680x415-830
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
22,564,000

27 GS-30-10 Hàng đặt 2355x680x415-830 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

18,327,000

28 GS-31-10 Hàng đặt 1800x680x415-830 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

14,804,000

29 GS-29-10H1 Hàng đặt 2910x700x460-980
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
20,041,000

30 GS-30-10H1 Hàng đặt 2355x700x460-980 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

15,896,000

31 GS-31-10H1 Hàng đặt 1800x700x460-980 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

12,677,000

32 GI-29-12 Hàng đặt 2920x680x420-770
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
15,239,000

33 GI-30-12 Hàng đặt 2340x680x420-770 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

11,641,000

34 GI-31-12 Hàng đặt 1750x680x420-770 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

9,303,000

35 GS-29-12 Hàng đặt 2920x680x420-770
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
9,192,000

36 GS-30-12 Hàng đặt 2340x680x420-770 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

6,801,000

37 GS-31-12 Hàng đặt 1750x680x420-770 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

5,424,000

38 GS-29-10H2 Hàng đặt 2910x700x440-940
Ghế dãy 5 chỗ 

ngồi
8,796,000

39 GS-30-10H2 Hàng đặt 2355x700x440-940 Ghế dãy 4

chỗ ngồi

6,856,000

40 GS-31-10H2 Hàng đặt 1800x700x440-940 Ghế dãy 3

chỗ ngồi

5,558,000

- Mặt ngồi:sử dụng inox 201, được xử lý dầu, đệm 

và tựa mút bọc giả da cao cấp

- Tay, chân ghế sử dụng inox 201, được xử lý 

đánh bóng

- Thanh giằng sử dụng thép cán nguội, được xử lý 

chống gỉ và phun sơn tĩnh điện

- Mặt ngồi: sử dụng thép cuốn lạnh dập lỗ 1.3, 

hàn nối, sơn tĩnh điện, đệm và tựa mút bọc giả da 

cao cấp

- Tay chân: sử dụng tấm thép

dập hàn nối 1.1, xử lý phun sơn tĩnh điện.

- Thanh giằng: sử dụng thép cuốn lạnh, xử lý 

chống gỉ, sơn tĩnh điện

- Mặt ngồi: sử dụng thép cuốn lạnh đột dập 1.5, 

xử lý chống gỉ, phun sơn tĩnh điện.

- Tay, chân ghế: sử dụng thép 1.1 gia công phun 

sơn.

- Thanh giằng: sử dụng ống thép cuốn lạnh lục 

giác 1.8mm, xử lý chống gỉ, phun sơn tĩnh điện

- Mặt ngồi: khung thép, bề mặt sử dụng bông PU, 

ép ở nhiệt độ cao

- Tay, chân: sử dụng nhôm hợp kim đúc, sơn tĩnh 

điện ánh bạc kim loại

- Thanh giằng: sử dụng hợp kim nhôm, sơn tĩnh 

điện

- Mặt ngồi: sử dụng inox 201, xử lý dầu.

- Tay, chân: sử dụng inox 201 đột dập, xử lý đánh 

bóng.

- Thanh giằng: sử dụng thép ống,xử lý chống gỉ, 

phun sơn tĩnh điện

- Mặt ngồi: khung thép, bề mặt sử dụng bông PU, 

ép ở nhiệt độ cao

- Tay, chân: sử dụng nhôm hợp kim đúc, hoặc 

thép cán nguội, sơn tĩnh điện

- Thanh giằng: sử dụng thép lục giác cán nguội, 

sơn tĩnh điện

- Mặt ngồi: khung thép cán

nguội, bề mặt sử dụng bông PU, ép ở nhiệt độ 

cao

- Tay chân: sử dụng nhôm hợp kim đúc, hoặc 

thép cán nguội, sơn tĩnh điện

- Thanh giằng: ống lục giác bằng thép cán nguội, 

sơn tĩnh điện


