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TỦ LOCKER HÒA PHÁT 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU981 1.350.000 378 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang cánh mở, 

bên trong có 2 đợt cố định và 1 suốt treo 

quần áo. 

 

2 TU981-2K 2.270.000 619 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. 

 

3 TU981-3K 3.310.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang cánh  mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. 

 

4 TU982 1.410.000 378 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh có 1 

khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 
móc.  

5 TU982-2K 2.565.000 619 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh có 1 

khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc.  

6 TU982-3K 3.380.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh có 1 
khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc.  

7 TU983 1.520.000 378 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

8 TU983-2K 2.635.000 619 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

9 TU983-3K 3.310.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

10 TU984 1.575.000 378 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

11 TU984-2L 2.650.000 762 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang cánh mở. 

Cánh tủ đóng – mở bằng khóa Locker liền 

tay nắm. 
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

12 TU984-3K 3.575.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

13 TU985-4K 4.685.000 1213 450 1830 

Tủ locker 20 cánh. Trên mỗi cánh có 1 

khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc. 

 

14 TU986 1.765.000 378 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 
nắm và tai khóa móc. 

 

15 TU986-3K 4.095.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 
Ghi chú: - Đối với các sản phẩm tủ Locker nếu quý khách hàng không lấy khóa locker thì sẽ được giảm 15.000đ/khóa. 

                - Đối với các sản phẩm tủ Locker nếu quý khách hàng không lấy tai khóa thì sẽ được giảm 3.000đ/chiếc. 

                - Đối với các sản phẩm tủ Locker nếu quý khách hàng không lấy núm tay nắm thì sẽ được giảm 2.000đ/chiếc. Tuy 

nhiên quý  khách lưu ý không nên dùng khóa locker để kéo cánh tủ vì sẽ gây ảnh hưởng đến độ bền của khóa sau một 
thời gian sử dụng. 

 

TỦ CHÌA KHÓA HÒA PHÁT 

 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ 

ẢNH MINH 

HỌA Rộng Sâu Cao 

1 TK60    730.000 350 70 400 
Tủ treo chìa khóa gắn tường, số lượng 60 

móc treo khóa 

 

2 TK100 860.000 350 70 650 
Tủ treo chìa khóa gắn tường,  số lượng 100 

móc treo khóa 

 

3 TK200 1.390.000 390 140 650 
Tủ treo chìa khóa gắn tường,  số lượng 200 

móc treo khóa 

 

 


