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VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG 
 

I. VÁCH NGĂN  

TT 
MÃ SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN(VNĐ) 

MÔ TẢ CHẤT LIỆU ẢNH MINH HỌA Dưới  

50 m
2 

Trên  

50 m
2
 

1 VN01 

450.000 440.000  

Vách ngăn gỗ toàn bộ 

Gỗ melamine màu M21 

dày 25mm. 

 

380.000 
         

360.000  

Gỗ melamine màu ghi 

dày 25mm. 

380.000 
         

360.000  

Gỗ melamine màu M21 

dày 18mm. 

340.000 330.000  
Gỗ melamine màu ghi 

dày 18mm 

2 VN03 

790.000 770.000  
Vách ngăn khung nhôm 

định hình dầy 50mm, kết 

cấu chắc chắn, thuận tiện 

cho việc lắp ráp. Vách 

ngăn được cố định xuống 

sàn bằng chân C06,C07. 

Vải - Vải 

 

900.000 880.000  Vải - Kính 

790.000 770.000  Gỗ melamine toàn bộ 

950.000 920.000 Gỗ - Kính 

1.180.000 Nhôm - Kính  

3 

VN HP03 có cửa:  Phần cánh cửa tính theo m
2
 vách ngăn tiêu chuẩn 

Phụ kiện 

cửa 

VN03 

 

 

 

180.000 đ/ 1m dài 

Thanh nhôm ốp cửa H14: 

Sử dụng cho vách ngăn có 

cửa. 

 

 

   80.000 đ/ 1m dài 

Thanh nhôm ốp tường 

H15: Liên kết giữa vách 

ngăn với tường. 

20.000 đ/ chiếc Bản lề lá liên kết cửa vách 

   250.000 đ/ chiếc Tay nắm cửa vách 

4 VN04 

950.000 900.000  
Vách ngăn khung nhôm 

định hình dày 28mm, bề 

mặt có màu sắc đẹp, độ 

bền màu cao. Nắp chụp 

hợp kim nhôm sơn nhũ 

cùng màu với vách tăng 

tính đồng bộ của sản 

phẩm và có hộp kỹ thuật. 

- Giá bán chưa bao gồm 

thanh P9 đỡ mặt bàn 

Gỗ - Kính 

 
990.000 960.000  Vải - Kính 

990.000 960.000 Vải - Vải 

 

890.000 870.000 Gỗ 25 toàn bộ 

 

1.070.000 Nhôm - Kính  

5 VN05 

890.000 870.000  
Vách ngăn khung nhôm 

định hình dày 38mm, bề 

mặt có màu sắc đẹp, độ 

bền màu cao, kết cấu chắc 

chắn. Vách có hộp kỹ 

thuật. 

Gỗ - Kính 

 

880.000 850.000  Vải - Kính 

780.000 760.000  Vải - Vải 

780.000 760.000  Gỗ toàn bộ 

1.050.000 Nhôm - Kính 
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Ghi chú:  

- Đối với vách rộng hơn 2m: Công ty sẽ tự động chia tấm vách cho phù hợp đảm bảo khi lắp ráp đạt kích thước khách hàng 

yêu cầu. 

- Đối với các loại vách vải kính, vải vải, gỗ kính... yêu cầu ghi rõ kích thước từng phần kính hoặc vải cao bao nhiêu (chú ý: 

kích thước phần kính hoặc vải là bao gồm cả khung nhôm) 

- Đối với vách có hộp kỹ thuật: Đơn hàng khách yêu cầu đột lỗ chờ lắp ổ điện, ổ mạng cần ghi chú rõ yêu cầu về vị trí và số 

lượng tấm vách cần đột để đảm bảo độ chính xác và thẩm mỹ cho sản phẩm. Nếu không có yêu cầu công ty sẽ không thực 

hiện việc đột ổ chờ. 

- Giá vách ngăn có cọc như V7, V8…, công ty sẽ tính diện tích các cọc đó vào tổng diện tích vách ngăn 

- Với loại vách ngăn VN03, VN04, VN05 sử dụng các loại vải từ VN01 đến VN09, nếu Quý khách hàng lựa chọn chất liệu 

vải dùng cho Ghế văn phòng (khác vải vách ngăn), vui lòng cộng thêm 20.000 đ/m2 vào giá bán. 

 

II. MẶT BÀN  

TT KÝ HIỆU 

GIÁ BÁN(VNĐ) 

MÔ TẢ CHẤT LIỆU ẢNH MINH HỌA Dưới 

50 m
2 

Trên 

50 m
2 

1 MẶT BÀN 

450.000 440.000 
Mặt bàn dùng cho  vách ngăn, gỗ 

melamine dày 25mm, mặt bàn 

lượn hoặc thẳng tùy yêu cầu sử 

dụng 

Gỗ melamine màu M21  

 

380.000 360.000 Gỗ melamine màu ghi 

Lưu ý:  Cách tính diện tích mặt bàn bằng kích thước chiều dài nhân chiều rộng. 

 

III. PHỤ KIỆN DÙNG CHO VÁCH NGĂN KHUNG NHÔM 

TT 
KÝ 

HIỆU 
ĐVT 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

1 
KDT 

KDP 
Chiếc 10.000 

KDT: Ke trái   160 x 120 x 25 

KDP: Ke phải 160 x 120 x 25 

Ke dùng đỡ mặt kệ khi mặt kệ không nằm trên đỉnh của vách 

ngăn. 
 

2 
L1T 

L1P 
Chiếc 30.000 

L1T: Ke trái   400 x 260 x 27 

L1P: Ke phải 400 x 260 x 27  

Ke dùng để đỡ, treo các loại tủ lên vách ngăn.  

3 
TAT 

TAP 
Chiếc 20.000 

TAT: Ke trái   160 x 120 x 25 
TAP: Ke phải 160 x 120 x 25 

Ke dùng để móc vào các lỗ đột sẵn trên khe các thanh nhôm 

để đỡ góc của mặt bàn. Phần cài lỗ vuông góc với mặt bàn.  

4 
B1T 

B1P 
Chiếc 10.000 

B1T: Ke trái    82 x 75 x 2 

B1P: Ke phải  82 x 75 x 2 
Ke dùng để đỡ góc của mặt bàn được bắt vào khung nhôm 

bằng vít liên kết. Ke sử dụng cho Vách ngăn HP03  

5 
T1T 

T1P 
Chiếc 70.000 

T1T: Ke trái   400 x 260 x 27 

T1P: Ke phải 400 x 260 x 27 
Ke đỡ mặt bàn ở các vị trí công xôn, ngoài ra còn kết hợp với 

ke TAT & TAP, phần móc vào lỗ nhôm thẳng hàng với phần 

đỡ mặt  

6 
KFT 

KFP 
Chiếc 10.000 

KFT: Ke trái   130 x 40 x 90 

KFP: Ke phải 130 x 40 x 90 

Ke dùng để đỡ mặt kệ, khi mặt kệ đặt lên trên đỉnh của vách 

ngăn  

7 C02 Chiếc 20.000 
KT:  88 x 30 x 16 
Chân sắt dùng để cố định vách ngăn VN HP02 xuống sàn. 

 

8 C06 Chiếc 25.000 

KT: 140 x 40 x 200 
Chân sắt dùng để cố định vách ngăn VN HP03 xuống sàn, khi 

vách đứng độc lập và chiều cao vách < 1400 mm 

 

9 C07 Chiếc 40.000 

KT: 250 x 60 x 220 

Chân sắt dùng để cố định vách ngăn VN HP03 xuống sàn, khi 
vách đứng độc lập và chiều cao vách > 1400 mm  

 


