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BÀN MODULE CAO CẤP LUXURY 

 

TT TÊN SẢN PHẨM GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 LUXMD01C10 4.810.000 2400 1200 1120 

Modul làm việc 4 chỗ ngồi sử dụng 

khung thép sơn tĩnh điện kết hợp 

mặt Melamine cao cấp. Vách ngăn 

sử dụng thép sơn tĩnh điện. 

Ghi chú: Giá chưa bao gồm hộc,  

CPU, bàn phím.  

2 LUXMD02C10 8.040.000 2800 1200 1200 

Modul làm việc 4 chỗ ngồi sử dụng 

khung thép sơn tĩnh điện kết hợp 
mặt Melamine cao cấp. Vách ngăn 

sử dụng là vách gỗ sơn PU. 

Ghi chú: Giá chưa bao gồm hộc,  

CPU, bàn phím.  

3 LUXMD03C10 8.540.000 2650 2000 1070 

Modul làm việc 4 chỗ ngồi sử dụng 

khung thép sơn tĩnh điện kết hợp 

mặt Melamine cao cấp. Vách ngăn 

sử dụng thép sơn tĩnh điện và được 

trang trí cách điệu tạo nên sự thoải 

mái trong không gian văn phòng 

hiện đại. 
 

 

BÀN GỖ CÔNG NGHIỆP NEWTREND 
 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ  ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 NTMD01C3 13.335.000 3160 2400 1150 

Module làm việc gồm 4 chỗ kèm tủ 

thấp để tài liệu. Có vách ngăn 

khung nhôm kính trên mặt bàn. 
 

Ghi chú: Cánh, mặt ngăn kéo của hộc và tủ phụ màu tiêu chuẩn L2. Quý khách có thể sử dụng chất liệu sơn PU ánh bạc cho các chi 

tiết trên, giá sản phẩm không thay đổi. 
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BÀN MODULE ROYAL 
 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ  ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 HRMD01 12.600.000 2810 1420 1100 

Modul 4 chỗ mặt chữ nhật có hộc liền 

đi kèm, vách ngăn gỗ sơn.  

(Giá chưa bao gồm bàn phím, CPU) 

 

2 HRMD02 13.900.000 2820 2420 1100 

Modul 4 chỗ mặt lượn cong có hộc 

liền đi kèm, vách ngăn gỗ sơn.  

(Giá đã bao gồm bàn phím, CPU) 
 

3 HRMD03 7.735.000 2800 1200 1150 

Modul 4 chỗ mặt chữ nhật có hộc liền 

đi kèm, vách ngăn melamine.  

(Giá đã bao gồm bàn phím, CPU) 
 

4 HRMD04 14.240.000 2935 2735 1150 

Modul 4 chỗ, mặt bàn lượn chân sắt, 

có hộc và vách ngăn HP05.  
 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, CPU) 
 

5 HRMD05 8.580.000 2420 1430 1160 

Modul 4 chỗ, mặt bàn chữ nhật chân 

sắt, vách ngăn HP05. 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn phím, 

CPU)  

6 HRMD06 10.690.000 2400 1400 1100 

Modul 4 chỗ, mặt bàn chữ nhật chân 

sắt, vách ngăn kính. 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, CPU)  
 

7 

HRMD07H1 6.895.000 2800 1406 1100 
Modul làm việc 4 chỗ khung thép tam 
giác, mặt gỗ Melamine và có vách 

ngăn kính. 
  

(Giá chưa bao gồm hộc treo CPU, 

hệ thống hộp điện) 
 

HRMD07H2 6.420.000 2400 1406 1100 

8 Hộc treo CPU  440.000 450 250 530 
Hộc treo CPU sử dụng tôn tấm sơn 

tĩnh điện tạo sự chắc chắn, an toàn khi 

sử dụng.   

9 Hệ thống hộp  

điện 
505.000    

Hệ thống máng điện dưới mặt bàn có 
lỗ chờ ổ cắm điện, internet, điện thoại. 

 

10 HRMD08 10.000.000 2800 1406 1100 

Modul làm việc 4 chỗ hộc liền, khung 

thép tam giác, mặt gỗ Melamine và có 

vách ngăn kính trên mặt bàn. 
 

11 HRMD09 5.445.000 1400 1406 1150 

Modul làm việc 2 chỗ có hộc liền, 

khung thép tam giác, mặt gỗ 

Melamine. Mặt bàn có vách ngăn và 

kệ để tài liệu. 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, CPU)  

12 HRMD10 10.420.000 2800 1406 1100 

Modul làm việc 4 chỗ hộc liền, khung 

thép tam giác, mặt gỗ Melamine. 

Modul có vách ngăn kính trên mặt 

bàn.  
 


