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TỦ GIẦY GIA ĐÌNH 
 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ  

ẢNH 

MINH HỌA Rộng Sâu Cao 

TỦ GIẦY GỖ CÔNG NGHIỆP MELAMINE 

1 TG301 

 

1.270.000 

 

 

1000 350 480 

Tủ giầy thông minh gỗ công nghiệp 

chất liệu Melamin toàn bộ. Tủ được 

thiết kế phần ghế ngồi bằng đệm 

mút nhằm tạo sự thoải mái cho 

người sử dụng khi xỏ giầy.  

2 TG302 

 

1.510.000 

 

 

660 350 1100 

Tủ giầy gỗ công nghiệp chất liệu 

Melamin toàn bộ. Tủ được thiết kế 

gồm 4 ngăn để giầy và 1 ngăn kéo 

để đồ. Phần nóc được thiết kế để đồ 

trang trí, mũ bảo hiểm. 
 

3 TG303 

 

1.700.000 

 

 

660 350 1100 

Tủ giầy thông minh gỗ công nghiệp 

chất liệu Melamin toàn bộ. Tủ có 2 

cánh, 1 ngăn kéo và được thiết kế 

thêm ghế ngồi bằng đệm mút nhằm 

tạo sự thoải mái cho người sử dụng 

khi xỏ giầy.  

4 TG304 

 

2.230.000 

 

 

965 350 1100 

Tủ giầy thông minh gỗ công nghiệp 

chất liệu Melamin toàn bộ. Tủ có 3 

cánh, 1 ngăn kéo và được thiết kế 

thêm ghế ngồi bằng đệm mút nhằm 

tạo sự thoải mái cho người sử dụng 

khi xỏ giầy.  

5 TG305 

 

2.320.000 

 

 

1000 330 1000 

Tủ giầy chất liệu gỗ công nghiệp, 

cánh trắng in hoa văn trang trí công 

nghệ cao. 

 

6 TG306 

 

2.160.000 

 

 

1000 330 1000 

Tủ giầy chất liệu gỗ công nghiệp, 

cánh trắng in hoa văn trang trí công 

nghệ cao. 

 

TỦ GIẦY GỖ CÔNG NGHIỆP SƠN PU 

7 LS21 2.490.000 780 380 1000 

Tủ để giày dép gồm 2 khoang. 

Khoang trên là 2 ngăn kéo, khoang 

dưới là 2 cánh mở, bên trong có 3 

đợt di động.  
 

TỦ GIẦY THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN 

8 TG01 
 

1.420.000 

 

1100 370 450 

Tủ để giày 1 khoang cánh lùa, bên 

trong có 1 đợt sắt chia 2 tầng để 

giày. Nóc tủ bằng đệm mút bọc 

PVC  

9 TG02 
 

1.390.000 

 

700 300 915 

Tủ để giày có 2 ngăn xoay & 1 

ngăn kéo. Bên trong mỗi ngăn xoay 

có 1 đợt di động chia hai tầng để 

giày. 
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10 TG03 1.880.000 700 300 1245 

Tủ để giày có 3 ngăn xoay & 1 

ngăn kéo. Bên trong mỗi ngăn xoay 

có 1 đợt di động chia hai tầng để 

giày. 

 

11 TG04 2.140.000 1000 350 1000 

Tủ để giày sơn tĩnh điện gồm 2 

khoang cánh mở và 1 ngăn kéo. 

Khoang lớn bên trái gồm 3 đợt di 

động chia 4 tầng để giày. Khoang 

bên phải gồm 1 suốt treo ô và 1 đợt 

để giày 

Tủ được trang trí bằng các họa tiết 

đơn giản, trang nhã.  

12 TG05 2.280.000 1100 325 1000 

- Tủ giầy gia đình thân sơn màu cà 

phê kết hợp cánh mầu trắng có hoa 
văn trang trí. 

- Tủ gồm nhiều khoang gồm ngăn 

kéo để đồ phía trên. Hai ngăn dưới 

chuyên dụng để giầy dép, cánh mở 

xoay. Khoang phải sử dụng cánh 

mở, có suốt treo. Khoang dưới 

cùng trống để giày dép đi thường 

xuyên. 

 

 
 


