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TỦ GIA ĐÌNH HÒA PHÁT 

TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ  
ẢNH 

MINH HỌA 
Rộng Sâu Cao 

1 TA3B3N 6.270.000 1600 550 2000 

Tủ gia đình 3 buồng. Bên 

trên gồm 3 cánh mở, phía 

dưới 3 ngăn kéo.  

 

2 TA3B2N 5.900.000 1600 550 2000 

Tủ gia đình 3 buồng. Hai 

buồng bên cánh dài mở, 

buồng giữa phía trên cánh 

gỗ mở, phía dưới 2 ngăn 

kéo.  

3 TA2B2N 4.230.000 1070 550 2000 

Tủ gia đình 2 buồng. Bên 

trên gồm 2 cánh mở, phía 

dưới 2 ngăn kéo.  

 

4 TA2B 4.750.000 1070 550 2000 

Tủ gia đình 2 buồng. Bên 

ngoài là hai cánh dài mở, 

phía trong có 2 ngăn kéo.  

 

 NỘI THẤT NHẬP KHẨU 

 TA102 

                    

46.750.000    

 

2000 607 2345 

Tủ áo hai buồng cánh lùa 

cao cấp được thiết kế nhằm 

tăng tính tiện ích và tiết 

kiệm diện tích sử dụng. Tủ 

sử dụng chất liệu gỗ công 

nghiệp phủ sơn PU chất 

lượng cao.  

 TA103 

                    

43.240.000    

 

2260 600 2200 

Tủ áo 5 buồng được thiết kế 

theo phong cách hiện đại. 

Tủ sử dụng chất liệu gỗ 

công nghiệp sơn PU cao 

cấp kết hợp với các phụ 

kiện trang trí được mạ Cr-

Ni sáng bóng. 
 

 TA104 

                    

41.740.000    

 

2260 600 2200 

Tủ áo 5 buồng được thiết kế 

theo phong cách hiện đại. 

Tủ sử dụng chất liệu gỗ 

công nghiệp sơn PU cao 

cấp kết hợp với các phụ 

kiện trang trí được mạ Cr-

Ni sáng bóng.  

 TA105 

                     

           

43.235.000  

 

 

1890 600 2400 

Tủ áo 4 buồng được thiết kế 

theo phong cách hiện đại. 

Tủ sử dụng chất liệu gỗ 
công nghiệp sơn PU cao 

cấp kết hợp với các phụ 

kiện trang trí được mạ Cr-

Ni sáng bóng. 

 


