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TỦ SẮT VĂN PHÒNG 

I. SẢN PHẨM MỚI - TỦ HIỆN ĐẠI 

TT TÊN SẢN 

PHẨM   

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC  
MÔ TẢ 

ẢNH MINH 

HỌA 
Rộng Sâu Cao 

1 TU09D 2.750.000 915 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 1 khoang lớn và có 3 đợt di 

động. 

 

2 TU09K2D 3.210.000 1000 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 2 khoang cánh mở, mỗi 

khoang có 3 đợt di động. 

 

3 TU09K3D 2.920.000 1000 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ có khoang trên là cánh kính với 2 

đợt di động, khoang dưới 2 cánh sắt mở. 

 

4 TU09K4D 2.990.000 1000 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 
đại. Tủ gồm 4 khoang cánh mở, mỗi 

khoang có 1 đợt di động. 

 

5 TU09K5D 4.050.000 1350 450 1830 

Tủ hồ sơ hiện đại được thiết kế gồm 3 
khoang với 1 khoang cánh kính mở có 2 

đợt di động, khoang bên dưới là 2 cánh sắt 

mở và 1 khoang cánh mở dài có  suốt treo 

quần áo, 2 đợt cố định. 
 

6 TU09K6D 3.150.000 1000 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 6 khoang cánh sắt mở. 

 

7 TU09K7D 4.320.000 1367 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 
đại. Tủ gồm 3 khoang cánh kính kết hợp 

với 3 khoang cánh mở bên dưới. Bên trong 

mỗi khoang cánh kính có 2 đợt di động. 
 

8 TU 3FD 2.220.000 915 450 915 

Tủ File 3 ngăn kéo thép sơn tĩnh điện màu 

trắng sáng phù hợp với không gian văn 

phòng hiện đại.  
 

9 TU 06AD 1.310.000 915 450 915 

Tủ hồ sơ thấp không cánh thép sơn tĩnh 

điện màu trắng sáng phù hợp với không 

gian văn phòng hiện đại. Tủ có 1 đợt di 

động chia thành 2 tầng để tài liệu. 
 

10 TU 06BD 1.670.000 915 450 915 

Tủ hồ sơ thấp cánh mở sử dụng chất liệu 

thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng phù hợp 

với không gian văn phòng hiện đại. Tủ có 
1 đợt di động chia thành 2 tầng để tài liệu. 
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TT 
TÊN SẢN 

PHẨM   
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 

MÔ TẢ 
ẢNH MINH 

HỌA 
Rộng Sâu Cao 

11 HS1D 1.510.000 420 500 660 

Hộc sắt di dộng 3 ngăn kéo sử dụng thép 

sơn tĩnh điện màu trắng sáng phù hợp với 

không gian văn phòng hiện đại. 

 

12 TU TP01D 

         

1.960.000 

 

1100 450 660 

Tủ phụ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp không gian văn phòng hiện đại. 

Tủ gồm 3 ngăn kéo ray bi và 1 khoang lớn, 

bên trong khoang lớn có 1 đợt di động. 
 

13 HS2D 

         

1.700.000  

 

396 545 655 

- Hộc sắt di dộng 3 ngăn kéo sử dụng thép 

sơn tĩnh điện màu trắng sáng phù hợp với 

không gian văn phòng hiện đại. Mặt ngăn 

kéo và thành ngăn kéo vát góc , tạo thẩm 

mỹ và độ kín khít khi đóng ngăn kéo .  

 

II. TỦ HỒ SƠ 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 
Rộng Sâu Cao 

1  TU07 2.650.000 915 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, cánh thép 

lùa, có 3 đợt di động. 

 

2 TU08 2.745.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, cánh kính 

lùa khung thép, có 3 đợt di động. 

KT kính : 1610 x 360 x 3 (mm) 

 

3 TU08H 3.895.000 1200 450 2000 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, cánh kính 

lùa khung thép, có 4 đợt di động. 

KT kính : 1758 x 485 x 4 (mm) 

Lưu ý : Giá tủ không bao gồm kính 

 

4 TU09 2.565.000 915 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, 2 cánh mở 

dùng chung 1 khóa, có 3 đợt di động.  

 

5 TU09K3CK 2.650.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên 

có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. 
Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. 

KT kính : 1027 x 366 x 3 (mm) 

 

6 TU09K3BCK 3.185.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên 

có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt lùa. 

KT kính : 1015 x 400 x 3 (mm) 
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

7 TU09K3GCK 3.015.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên 

có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. 

KT kính : 1015 x 400 x 3 (mm) 

 

8 TU09K3LCK 3.330.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang trên 

cùng có 2 đợt di động, khung cánh kính 

mở. Khoang giữa gồm 2 ngăn kéo. Khoang 

dưới cùng có 2 cánh sắt mở. 

KT kính : 842 x 363 x 3 (mm) 
 

9 TU09K2 2.760.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 khoang cánh 

mở, mỗi khoang có 3 đợt di động.  

 

10 TU09K2N 2.600.000 915 450 1830 

11 TU09K2SA 2.980.000 1000 500 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 khoang cánh 

mở, mỗi khoang có 2 đợt di động và một 

suốt treo quần áo.  

 

12 TU09K4 2.770.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 khoang cánh 

mở, mỗi khoang có 1 đợt di động. 

 

13 TU09K4N 2.625.000 915 450 1830 

14 TU09K6 2.820.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 6 khoang cánh 

mở.  

 

15 TU09K6N 2.700.000 915 450 1830 

16 TU09K5CK 3.700.000 1350 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang: 1 

khoang cánh kính mở có 2 đợt di động, 1 

khoang  gồm hai cánh sắt mở, 1 khoang 

cánh sắt dài bên trong có 1 suốt treo quần 

áo, 2 đợt cố định. 

KT kính : 1027 x 315 x 3 (mm)  

17 TU09K7CK 3.930.000 1380 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 6 khoang, bên 
trên là 3 cánh kính, bên dưới 3 cánh sắt. 

KT kính: 1027 x 315 x 3 ( mm) 

 

18 TU09K7GCK 4.155.000 1350 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 5 khoang, bên 

trên gồm 2 khoang cánh kính: một khoang 

cánh lùa và một khoang cánh mở. Bên 

dưới 2 khoang cánh sắt mở. 

KT kính cánh mở: 1027 x 315 x 3 ( mm) 
KT kính cánh lùa: 1019 x 346 x 3 ( mm) 
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III. TỦ GHÉP 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU88G 1.680.000 880 407 915 Tủ sắt cánh lùa sơn tĩnh điện gồm 1 

khoang, 2 đợt di động. 
KT kính TU88G  : 734 x 342 x 3 (mm) 
KT kính TU118G: 734 x 492 x 3 (mm)  

2 TU118G 1.925.000 1180 407 915 

3 TU88S 1.625.000 880 407 915 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, có 2 đợt di 
động,  sử dụng 2 cánh thép lùa. 

 
4 TU118S 1.860.000 1180 407 915 

5 TU88-4D 2.565.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang 4 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh 

khóa dàn. 
 

6 TU88-7D 2.625.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở có 1 khóa m , bên trong có 2 

đợt di động. Khoang 7 ngăn kéo sử dụng 

chung 1 thanh  khóa dàn. 
 

7 TU88-7DB 2.590.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở  bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh  

khóa dàn. 
 

8 TU118-4D 2.745.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang 
cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang ở giữa có 2 đợt di động. Khoang 4 

ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn.  

9 TU118-7D 2.990.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Hai khoang 

bên ngoài mỗi khoang có 1 khóa m , 2 đợt 

di động. Khoang giữa có 7 ngăn kéo sử 

dụng chung 1 thanh khóa dàn.  

10 TU118-7DB 2.710.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Hai khoang 

bên ngoài mỗi khoang có 2 đợt di động. 

Khoang giữa có 7 ngăn kéo sử dụng chung 
1 thanh khóa dàn.  

11 TU118-12D 3.515.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi 

khoang có 4 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh 

khóa dàn. 
 

12 TU118-21D 3.825.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi 

khoang có 7 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh 

khóa dàn. 
 

 

IV. TỦ GẤP GỌN 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU06F 1.770.000 915 450 950 

Tủ sắt sơn tĩnh điện có khả năng gấp gọn 

khi không sử dụng. Tủ có 1 đợt cố định để 

tài liệu. 
 

2 TU09F 2.830.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện có khả năng gấp gọn 

khi không sử dụng. Tủ có 3 đợt cố định để 

tài liệu. 
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V. TỦ LOCKER 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
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 THƢỚC 
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. 

 

VI. TỦ FILE 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU2F 2.190.000 465 620 712 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 ngăn kéo đựng 

File chuyển động bằng cơ cấu ray bi. 

 

2 TU3F 2.610.000 465 620 1016 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 ngăn kéo đựng 
File chuyển động bằng cơ cấu ray bi. 

 

3 TU4F 3.025.000 465 620 1320 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 ngăn kéo đựng 

File chuyển động bằng cơ cấu ray bi. 

 

4 TU4FN 3.900.000 915 450 1348 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 ngăn kéo đựng 
File, ngăn kéo chuyển động bằng kết cấu 

ray bi. 
 

5 TU7F 1.825.000 380 457 676 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 7 ngăn kéo 

chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. 

Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa 

dàn. 
 

6 TU10F 2.300.000 380 457 918 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 10 ngăn kéo 

chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. 

Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa 

dàn. 
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

7 TU15F 3.075.000 380 457 1320 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 15 ngăn kéo 

chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. 

Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa 

dàn. 

 

 

VII. TỦ SẮT AN TOÀN 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU09K2B 4.500.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần. Tủ 

gồm 2 khoang, mỗi khoang có 3 đợt, chân 

tủ gắn bánh xe di chuyển. Các chi tiết tủ 

liên kết với nhau bằng vít và bulong. 

 

2 TU09K4B 4.660.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 
gồm 4 khoang, mỗi khoang có 1 đợt, chân 

tủ gắn bánh xe di chuyển. Các chi tiết tủ 

liên kết với nhau bằng vít và bulong. 

 

3 TU09K6B 4.755.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 6 khoang, chân tủ gắn bánh xe di 

chuyển. Các chi tiết tủ liên kết với nhau 

bằng vít và bulong. 

 

4 TU09K2C 4.970.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 2 khoang, mỗi khoang có 3 đợt, cánh 

tủ bảo mật bằng cơ cấu khóa mã, chân tủ 

gắn bánh xe di chuyển. Các chi tiết tủ liên 

kết với nhau bằng vít và bulong. 

 

5 TU09K4C 5.605.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 4 khoang, mỗi khoang có 1 đợt, cánh 

tủ bảo mật bằng cơ cấu khóa mã, chân tủ 

gắn bánh xe di chuyển. Các chi tiết tủ liên 

kết với nhau bằng vít bulong. 

 

6 TU09K6C 6.160.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 6 khoang, cánh tủ bảo mật bằng cơ 
cấu khóa mã, chân tủ gắn bánh xe di 

chuyển. Các chi tiết tủ liên kết với nhau 

bằng vít và bulong. 
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VIII. TỦ SẮT GIA DỤNG 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU15B1C2 3.720.000 1000 500 1950 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện phục vụ cho 

đối tượng cá nhân, gia đình. Bên trong tủ 

có 1 đợt cố định, 2 đợt di động, 1 ngăn phụ 

có khóa & 1 suốt treo quần áo. Hai cánh 
dùng khóa riêng biệt. 

 

2 TU17B1C2 3.245.000 1000 500 1830 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện phục vụ cho 

đối tượng cá nhân, gia đình. Tủ gồm 1 

khoang lớn, bên trên gồm 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo, bên dưới là 1 ngăn kéo 

ray bi. 
 

3 TU15B2C3 4.260.000 1350 500 1950 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện phục vụ cho 

đối tượng cá nhân, gia đình. Tủ gồm hai 

khoang lớn & 1 ngăn kéo. Khoang bên trái 
gồm 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo, 

khoang bên phải gồm 1 đợt di động, 1 

ngăn phụ có khóa và 1 suốt treo quần áo.   

4 TU17B2C3 4.300.000 1350 500 1830 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện gồm hai 

khoang lớn & 1 ngăn kéo. Khoang bên trái 

gồm 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo, 

khoang bên phải gồm 1 đợt di động, 1 

ngăn phụ có khóa và 1 suốt treo quần áo. 
 

5 TU15B3C4 5.830.000 1800 500 1950 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện gồm 3 

khoang, 4 cánh. Hai khoang ngoài cùng có 

suốt treo áo và đợt di động. Khoang giữa 

có đợt cố định và suốt treo áo. Khoang bên 

phải có ngăn phụ bảo mật bằng khóa mã 

két sắt.  

6 TU15B3C4NK3 

         

5.015.000 

 

1350 500 1950 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện gồm 3 buồng, 

4 cánh, 3 ngăn kéo. Cánh có hoa văn trang 

trí. Trong khoang 2 cánh ngắn có 1 suốt 

treo áo, khoang cánh sắt dài có 1 suốt treo 

áo và 2 đợt di động . 
 

7 TU16 

         

3.100.000  

 

750 550 1830 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện gồm hai 
khoang: 1 khoang có hai đợt cố định và 

một ngăn kéo, bên trong cánh có thể gắn 

gương. 1 khoang có một đợt cố định và 

suốt treo quần áo. 

KT Gƣơng : 800 x 300 x 3 (mm) 

Lưu ý : Giá bán không bao gồm gương  

8 TU 18B2C3 5.580.000 1350 550 1950 

Tủ khung thép kết hợp với cánh gỗ công 

nghiệp phủ Melamine. Tủ gồm 3 cánh mở 

và 2 ngăn kéo. Khoang cánh ngắn gồm 1 

đợt di động và 1 suốt treo quần áo. Khoang 

cánh dài gồm 1 đợt di động, 1 suốt treo 
quần áo và 1 ngăn phụ có khóa. 

 

9 TU 18B3C4 8.000.000 1780 550 1950 

Tủ khung thép kết hợp với cánh gỗ công 
nghiệp phủ Melamine. Tủ gồm 4 cánh mở 

và 2 ngăn kéo. Bên trong mỗi khoang cánh 

mở có 1 đợt di động và 1 suốt treo quần áo. 

Khoang cánh mở ngoài cùng bên phải có 

thêm 1 ngăn để đồ  được bảo mật bằng 

khóa mã két sắt.  



 

C¤NG TY Cæ PHÇN NéI THÊT HßA PH¸T 
B¶ng gi¸ b¸n bu«n MiÒn Nam 

  

https://hoaphatmiennam.vn - 0916 952 958 - (028)3511.8666 - (028)3511.9666               Page 9 
 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

10 TU19B2C2 5.100.000 1250 550 1950 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện 2 cánh lùa có 

hoa văn trang trí hiện đại. 

Tủ gồm 2 khoang trong đó khoang trái có 2 

đợt di động và 1 suốt áo, khoang phải có 3 

đợt di động và 1 ngăn kéo được bảo mật 

bằng khóa mã chuyên dùng cho két.  

11 TU19B3C3 6.670.000 1700 550 1950 

Tủ khung thép sơn tĩnh điện 3 cánh lùa có 

hoa văn trang trí hiện đại. 

Tủ gồm 3 khoang trong đó khoang trái có 2 

đợt di động và 1 suốt áo, khoang giữa có 1 

suốt treo áo và 2 đợt di động phía dưới, 

khoang phải có 3 đợt di động và 1 ngăn 

kéo được bảo mật bằng khóa mã chuyên 

dùng cho két.  

 

IX. CÁC LOẠI ĐỢT TỦ SẮT 

TT MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN(VNĐ) TT MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN(VNĐ) 

1 Đợt TU09    150.000  10 Đợt TU118G    170.000  

2 Đợt TU08    150.000  11 Đợt TU118S    170.000  

3 Đợt TU08H    200.000  12 Đợt TU09K3    170.000  

4 Đợt TU07    150.000  13 Đợt TU09K3L    170.000  

5 Đợt TU88G    130.000  14 Đợt TU09K3G    170.000  

6 Đợt TU88S    130.000  15 Đợt 09K3B    170.000  

7 Đợt TU09K2      80.000  16 Đợt TU09K4      80.000  

8 Đợt TU09K2SA      80.000  17 Đợt TU09K4N      80.000  

9 Đợt TU09K2N      80.000  18 Đợt di động TU09K5    170.000  

    

X. GIÁ SẮT 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 GS3 3.490.000 915 317 1815 

Giá đựng file, chia thành 4 tầng, mỗi tầng 

có 10 ô chia file. Tấm chia File bằng nhựa. 

 

 

2 GS1A 1.620.000 1000 395 2020 

Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu, đợt có 

thể di động giúp điều chỉnh độ cao. Thanh 
trụ thép uốn. 

 
 

3 GS1B 1.360.000 1006 406 2065 

Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu, đợt di 

động giúp điều chỉnh độ cao. Thanh trụ 

thép uốn. 
 

 

4 GS2K1 1.940.000 1030 457 2000 
Giá thép đa năng có 5 tầng, các đợt cố 

định. Thanh trụ thép hộp. 

 

5 GS2K2 3.625.000 2030 457 2000 
Giá thép đa năng 2 khoang, 5 tầng, các đợt 

cố định. Thanh trụ thép hộp. 

 



 

C¤NG TY Cæ PHÇN NéI THÊT HßA PH¸T 
B¶ng gi¸ b¸n bu«n MiÒn Nam 

  

https://hoaphatmiennam.vn - 0916 952 958 - (028)3511.8666 - (028)3511.9666               Page 10 
 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

6 GS4A 2.625.000 914 400 1981 

Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 7 tầng để 

tài liệu. Các đợt có thể di động giúp điều 

chỉnh độ cao. 

 

7 GS4B 2.460.000 914 250 1981 

Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng để 

tài liệu. Các đợt có thể di động giúp điều 

chỉnh độ cao. 

 

8 GS5K1 2.750.000 1025 450 2070 Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 

tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có 
thể di động giúp điều chỉnh độ cao. 

 
9 GS5K1B 2.050.000 1025 450 1875 

10 GS5K2 4.640.000 1960 450 2070 Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 

tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có 

thể di động giúp điều chỉnh độ cao. 

 
11 GS5K2B 3.520.000 1960 450 1875 

12 GS5K3 6.610.000 2895 450 2070 Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 

tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có 

thể di động giúp điều chỉnh độ cao. 

 
13 GS5K3B 4.670.000 2895 450 1875 

14 GS5K4 8.580.000 3830 450 2070 Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 

tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có 

thể di động giúp điều chỉnh độ cao. 
 

15 GS5K4B 6.300.000 3830 450 1875 

16 GS5K5 10.500.000 4765 450 2070 Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 

tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có 

thể di động giúp điều chỉnh độ cao. 
 

17 GS5K5B 7.500.000 4765 450 1875 

18 GS6 2.075.000 915 316 1830 
Giá đựng tập File, có 3 đợt di động chia 

thành 4 tầng để tài liệu. 

 

 

XI. TỦ TREO CHÌA KHÓA 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
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 
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XII. TỦ THƢ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT 

TT 

MÃ  

SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƢỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 MCF1 

65.960.000 

 

3000 

 

2140 

 

2115 

Tủ hồ sơ di động điều khiển 

chuyển động bằng cơ cấu ray và 

bánh xe. Mỗi tủ gồm hai dãy: 

D y cơ bản và dãy nối tiếp. 

 
 

 
 

 

 

 

5.725.000 

Dãy cơ bản có:   
- Giá đơn cố định cơ bản (3A): 
Số lượng = 01  

8.800.000 
- Giá đơn di động cơ bản (1A): 

Số lượng = 01 

25.440.000 
- Giá kép di động cơ bản (2A) : 

Số lượng = 02 

4.215.000 

Dãy nối tiếp có:  
- Giá đơn cố định nối tiếp (3B): 

Số lượng = 01 

5.360.000 
- Giá đơn di động nối tiếp (1B): 

Số lượng = 01 

16.430.000 
- Giá kép di động nối tiếp (2B) : 

Số lượng = 02 

Mỗi d y cơ bản có 1 khoá h m để cố định khoang ở vị trí yêu cầu. Mỗi 

khoang có 5 tầng để tài liệu. Giá có 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí 

đóng. 

2 MCF2 

19.050.000 

2000 1200 2115 

Tủ hồ sơ di động tay đẩy, gồm 

có 4 khoang, mỗi khoang có 4 

đợt di động tạo thành 5 tầng để 
tài liệu 

 

 

4.500.000 Giá đơn cố định : có 1 khoang 

8.875.000 
Giá kép di động : có 2 mặt để tài 

liệu  

5.670.000 Giá đơn di động : có 1khoang  

Giá lắp 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. 

3 MCF3K2 33.500.000 3000 1150 1920 

Giá để tài liệu di động sử dụng 

hệ thống ray trượt nhằm tiết 

kiệm không gian. Giá gồm 3 lớp: 

- Lớp trong cùng là 3 giá kiểu 

GS6 cố định 

- Lớp thứ 2 là 2 giá kiểu GS6 di 

động 

- Lớp ngoài cùng là 2 tủ kiểu 

09K2D di động.  

Toàn bộ tủ sơn màu trắng sáng 

theo phong cách hiện đại. 

 

4 MCF3K3 
34.120.000 3000 1150 1920 

Giá để tài liệu di động sử dụng 

hệ thống ray trượt nhằm tiết 

kiệm không gian. Giá gồm 3 lớp: 

- Lớp trong cùng là 3 giá kiểu 

GS6 cố định 

- Lớp thứ 2 là 2 giá kiểu GS6 di 

động 

- Lớp ngoài cùng là 2 tủ kiểu 

TU09K3D di động.  

Toàn bộ tủ sơn màu trắng sáng 

theo phong cách hiện đại. 

 

 


