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GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG HÒA PHÁT 
 

TT 
MÃ SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ  ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 SC02T 300.000 465 515 650 
Ghế đệm nhựa mầu. Khung thép sơn tĩnh 
điện, bắt vào thành của bậc thềm. 

 

2 SC03K 250.000 450 410 295 
Ghế đệm nhựa các mầu. Khung thép dập 

sơn tĩnh điện, bắt xuống sàn. 
 

3 SC06T 340.000 465 495 815 
Ghế đệm nhựa các mầu. Khung thép sơn 

tĩnh điện, bắt xuống sàn. 

 

4 SC06Y 480.000 444 550 620 
Ghế đệm nhựa các mầu. Khung thép sơn 

tĩnh điện, bắt xuống sàn. 
 

5 SC07T 300.000 465 495 816 
Ghế đệm nhựa các mầu. Khung thép sơn 

tĩnh điện, bắt vào thành của bậc thềm. 
 

6 SC08 330.000 410 410 170 Đệm nhựa, bắt trực tiếp xuống sàn 
 

7 SC09 410.000 420 460 305 Đệm nhựa, bắt trực tiếp xuống sàn 

 

8 SC10 450.000 410 450 405 
Đệm nhựa, khung thép sơn tĩnh điện, bắt 

xuống sàn. 
 

  

   Ghi chú:  

- Sản phẩm ghế nhà thi đấu cần khảo sát mặt bằng trước khi đặt hàng và thi công. 

- Đệm nhựa màu tiêu chuẩn: Xanh, đỏ, vàng, cam. Nếu Quý Đại lý đặt các màu khác xin vui lòng thêm tiền và đảm bảo số lượng 

đặt hàng tối thiểu là  500 chỗ/1 đơn hàng. Thời gian xác nhận tại thời điểm xác nhận màu. 

Khuyến cáo: Đối với các sản phẩm Ghế nhà thi đấu: Phải sử dụng cho các công trình trong nhà, có mái che, tránh tiếp xúc trực 

tiếp với ánh sang mặt trời để đảm bảo chất lượng và độ bền trong quá trình sử dụng. 

 

 


