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KỆ TI VI HÒA PHÁT 

 

TT 

MÃ  

SẢN 

PHẨM 

GIÁ 

BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ  

ẢNH 

MINH HỌA Rộng Sâu Cao 

KỆ TI VI VENEER 

1 KTV10 3.340.000 1600 400 420 
Kệ ti vi cao cấp khung thép sơn tĩnh 
điện, mặt veneer óc chó, kệ có 3 ngăn 

kéo. 
 

2 KTV11 2.950.000 1600 400 420 

Kệ ti vi cao cấp khung Inox có mặt 

Veneer óc chó kết hợp với sơn 

Highglossy cao cấp. 
 

3 KTV12 4.320.000 2000 400 420 

Kệ ti vi cao cấp sử dụng chất liệu 

veneer óc chó. Kệ có 2 ngăn kéo và 

được sơn PU chất lượng cao. 
 

4 KTV14 3.120.000 1600 400 420 

Kệ ti vi cao cấp khung thép sơn tĩnh 

điện, mặt kệ sử dụng Veneer óc chó kết 

hợp với sơn Highglossy cao cấp. 
 

5 

KTV19-20 3.930.000 2000 400 420 
Kệ ti vi khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ 

công nghiệp. Mặt kệ sử dụng chất liệu 

veneer óc chó phủ sơn PU cao cấp.  

Loại kích thước 1,6m chỉ có 1 ngăn 

kéo ở giữa.  
KTV19-16 2.660.000 1600 400 420 

6 

KTV78A 3.770.000 1600 400 420 Kệ tivi sử dụng chất liệu veneer kết hợp 

chân gỗ tự nhiên. Phần mặt ngăn kéo 

chất liệu gỗ công nghiệp  sơn trắng 

bóng . 
 

KTV78B 3.070.000 1400 400 420 

7 

KTV79A 3.490.000 1600 400 420 Kệ tivi sử dụng chất liệu veneer kết hợp 

chân gỗ tự nhiên. Phần mặt ngăn kéo 

chất liệu gỗ công nghiệp  sơn trắng 

bóng . 
 

KTV79B 2.790.000 1400 400 420 

KỆ TI VI GỖ MELAMINE 

1 KTV301 2.610.000 1600 400 480 
Kệ ti vi gỗ công nghiệp Melamine cao 

cấp. Kệ có 4 ngăn kéo để đồ. 

 

KỆ TI VI SƠN HIGH GLOSSY 

1 KTV17 4.470.000 2000 400 420 

Kệ ti vi cao cấp khung gỗ tự nhiên kết 

hợp gỗ công nghiệp. Mặt kệ sử dụng 

chất liệu lõi đá tự nhiên được phủ vân 

nhân tạo. 
 

2 KTV18 4.610.000 2000 400 420 

Kệ ti vi cao cấp khung gỗ tự nhiên kết 

hợp gỗ công nghiệp. Mặt kệ sử dụng 

chất liệu lõi đá tự nhiên được phủ vân 

nhân tạo.  

3 

KTV90-1 5.420.000 2050 400 420 
Bộ kệ ti vi cao cấp khung gỗ tự nhiên, 

mặt đá nhân tạo cao cấp. 
 KTV90-2 2.650.000 600 400 520 
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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC  
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

4 KTV91 5.230.000 2000 400 420 

Kệ ti vi khung gỗ tự nhiên sơn 

PU kết hợp với mặt đá nhân tạo 

cao cấp tạo cho sản phẩm sự 

sang trọng, hiện đại.  

5 KTV96 5.380.000 2000 400 420 

Kệ ti vi khung gỗ tự nhiên sơn 

PU kết hợp với mặt đá nhân tạo 
cao cấp tạo cho sản phẩm sự 

sang trọng, hiện đại.  

6 KTV98 4.830.000 2000 400 420 

Kệ ti vi khung gỗ tự nhiên sơn 

PU kết hợp với mặt đá nhân tạo 

cao cấp tạo cho sản phẩm sự 

sang trọng, hiện đại.  

DÒNG SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 

1 KTV101 16.750.000 
2000 400 440 

Kệ ti vi khung gỗ tự nhiên sơn 

PU kết hợp với mặt kính cường 

lực cao cấp tạo cho sản phẩm sự 

thanh thoát, trẻ trung, hiện đại. 
 

2 KTV101D 17.445.000 Mặt bàn đá 

3 
KTV102VD01, 

KTV102VD02  
17.445.000 2000 400 430 

Kệ ti vi khung gỗ tự nhiên sơn 

PU kết hợp với mặt đá nhân tạo 

cao cấp tạo cho sản phẩm sự 

sang trọng, khỏe khoắn, hiện đại.  

4 KTV118 

 

13.260.000 

 

2000 400 420 
Kệ ti vi mặt đá nhân tạo cao cấp 

kết hợp gỗ công nghiệp sơn PU 

 

5 KTV124 

                      

7.575.000    

 

1500 

- 

2600 

340 460 

Kệ ti vi cao cấp khung sơn, mặt 

bàn sử dụng lõi đá tự nhiên phủ 

vân nhân tạo. 
 

6 KTV132 

                    

12.565.000    

 

2000 400 420 

Kệ tivi khung gỗ công nghiệp sơ

n phủ trắng bóng cao cấp, mặt đá 

sáng  

7 KTV133 

                    

12.565.000    

 

2000 400 420 

Kệ tivi khung gỗ công nghiệp sơ

n phủ trắng bóng cao cấp, mặt đá 

sáng 
 

8 KTV134 

                    

13.260.000    

 

2000 400 420 

Kệ tivi khung gỗ công nghiệp sơ

n phủ trắng bóng cao cấp, mặt đá 

sáng 
 

9 KTV136 

                      

7.115.000    

 

1600-

2400 
350 440 

Kệ tivi thông minh có thể thay 

đổi kích thước chiều dài, kệ sử 

dụng chất liệu gỗ công nghiệp 

phủ sơn trắng cao cấp mặt kính 
cường lực.  

10 KTV137 

                      

6.420.000    

 

1600-

2400 
350 440 

Kệ tivi thông minh có thể thay 

đổi kích thước chiều dài, kệ sử 

dụng chất liệu gỗ công nghiệp 

phủ sơn trắng cao cấp mặt kính 
cường lực.  

 


