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GIƯỜNG NỘI TRÚ HÒA PHÁT 

 

 

TT 

MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ  ẢNH MINH HỌA 

W D H1 H2 H 

1 GC6 1.230.000 1900 914   710 

Giường đơn khung thép sơn 
tĩnh điện, giát giường gỗ 

Okal. Giá bán không bao 

gồm đệm  

2 GT40 1.900.000 1900 850 350 1350 1650 

Giường hai tầng khung thép 

sơn tĩnh điện, giát bằng gỗ 
Okal, có cọc màn. Giá bán 

không bao gồm đệm 
 

3 GT40B 2.130.000 1900 850 350 1350 1650 

Giường hai tầng khung thép 

sơn tĩnh điện, giát bằng gỗ 

Okal, có cọc màn và bàn 

viết gỗ Melamine.Giá bán 

không bao gồm đệm  

4 

GT40BH 2.600.000 1900 850 350 1350 1650 

Giường hai tầng khung thép 

sơn tĩnh điện, giát bằng gỗ 

Okal, có cọc màn, bàn viết 

gỗ Melamine và hòm tôn 

hoa không sơn. 

Giá bán không bao gồm 

đệm  

Hòm HT01 270.000 830 350   250 
Hòm tôn hoa để rời bên 

cạnh giường 

 

Giá đỡ hòm 

GĐH 01 
170.000 850 360   300 

Giá đỡ khung thép sơn tĩnh 

điện,để đỡ hòm HT 01. 

 Ghi chú:  

- Giá giường tầng đã bao gồm giát giường bằng gỗ công nghiệp bằng Okal. 

- Đối với giường GC6: Quý khách đặt hàng có cọc màn thì xin vui lòng cộng thêm 95.000đ/bộ 

- Đối với các loại giường GT40, GT40B, GT40BH:  

       + Đối với trường hợp chuyển từ giát gỗ Okal sang gỗ Melamine quý khách vui lòng cộng thêm 200.000đ/giường. 

       + Đối với trường hợp chuyển từ giát gỗ Okal sang gỗ ván dán dầy 15mm thì giá bán không thay đổi. 

       + Đối với trường hợp chuyển từ giát gỗ Okal sang gỗ ván dán dầy 12mm thì sẽ được giảm 80.000đ/giường 

Khuyến cáo: Các sản phẩm giường sử dụng giát gỗ Okal có thể gặp các hiện tượng nấm mốc khi gặp thời tiết có độ ẩm cao vì vậy 

quý khách cần sử dụng và bảo quản sản phẩm trong điều kiện khô ráo hoặc chuyển sang sử dụng giát gỗ bằng chất liệu Melamine. 

 Giải thích ký hiệu: 

H1: Chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 1 H2: Chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 2 H: Chiều cao tổng thể 

W: Chiều rộng D: Chiều sâu  

X. TỦ ĐỂ ĐỒ DÙNG HỌC SINH 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TMG 983-3K 2.720.000 916 350 1132 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang cánh mở, 

kích thước phù hợp cho đối tượng học sinh 

mẫu giáo, tiểu học. Trên mỗi cánh có 1 
khóa locker và 1 núm tay nắm. 

 

2 TMG 983-4K 3.490.000 1213 350 1132 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang cánh mở, 

kích thước phù hợp cho đối tượng học sinh 

mẫu giáo, tiểu học. Trên mỗi cánh có 1 

khóa locker và 1 núm tay nắm. 
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

3 TMG 983-5K 4.260.000 1510 350 1132 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 15 khoang cánh mở, 
kích thước phù hợp cho đối tượng học sinh 

mẫu giáo, tiểu học. Trên mỗi cánh có 1 

khóa locker và 1 núm tay nắm. 
 

4 TMG 983-6K 5.030.000 1807 350 1132 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang cánh mở, 

kích thước phù hợp cho đối tượng học sinh 

mẫu giáo, tiểu học. Trên mỗi cánh có 1 

khóa locker và 1 núm tay nắm. 
 

*Ghi chú: Với lựa chọn cánh tủ chỉ sử dụng núm tay nắm, giá bản giảm 15.000 đ/ cánh 

 


