


Văn phòng: 97- 99 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0247 308 8338

Nhà máy: KCN Bình Xuyên, TT Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Áp dụng theo quyết định số: 01-2020/QĐ-JAGER-TGĐ của Công ty CP XNK & SX nội thất HPL Bình Xuyên

Ngày hiệu lực: từ 01/08/2020 đến khi Công ty ban hành bảng giá mới thay thế

Xin cảm ơn Quý vị đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Công ty Jager xin được gửi tới Quý vị bảng báo giá chính thức như sau:

Rộng Sâu Cao

1 Bàn café BD007-SD1 600 600 750 1,710,000        

2 Bàn café BD007-ID1 600 600 750 2,640,000        

3 Bàn café BD008-SD1 915 915 750 1,990,000        

4 Bàn café BD008-ID1 915 915 750 2,520,000        

5 Bàn café BD009-SCP 600 600 750 1,770,000        

6 Ghế café GD009-SCP 532 550 932 1,140,000        

7 Kệ tivi KTV001-GD1 1800 400 690 7,800,000        

8 Kệ tivi KTV002-GD1 1800 400 690 7,800,000        

9 Kệ tivi KTV003-GD5 1800 400 745 6,270,000        

 Giá bán lẻ (đã 

bao gồm VAT) 

Mặt J-top laminate bo đa chiều

Chân sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng

Mặt J-top laminate bo đa chiều

Chân inox 304

Mặt J-top laminate bo đa chiều. Trụ bàn 

bằng gỗ tự nhiên nguyên khối sơn PU

Chân sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng

Mặt J-top laminate bo đa chiều. Trụ bàn 

bằng gỗ tự nhiên nguyên khối sơn PU

Chân inox 304

Mặt bàn sử dụng compact tiêu chuẩn 

cho nội thất dầy 12mm, cạnh bo tròn 

chống sắc

Chân sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng

BẢNG GIÁ BÁN LẺ

STT Tên sản phẩm Mã Sản Phẩm
Kích thước(mm)

Hình Ảnh Mô tả chi tiết

Mặt ghế sử dụng compact tiêu chuẩn 

cho nội thất dầy 12mm, cạnh bo tròn 

chống sắc

Chân sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng

Thân tủ sử dụng MDF chống ẩm keo E1 

phủ laminate AICA Nhật Bản lõi đen( loại 

bo cong).Hộc bàn sử dụng MFC đồng 

mầu. Bo đình. Cạnh bàn dán nẹp ABS. 

Ray nhấn mở Hafele. Chân gỗ tự nhiên 

sơn PU

Thân tủ sử dụng MDF chống ẩm keo E1 

phủ laminate AICA Nhật Bản lõi đen( loại 

bo cong).Hộc bàn sử dụng MFC đồng 

mầu. Bo hồi. Cạnh bàn dán nẹp ABS. Ray 

nhấn mở Hafele.Chân gỗ tự nhiên sơn 

PU

Mặt tủ cốt MDF chống ẩm phủ laminate 

AICA kháng khuẩn. Thân tủ cốt MDF 

chống ẩm phủ melamine đồng mầu. 

Cạnh bàn dán nẹp ABS. Phụ kiện Hafele. 

Chân tủ gỗ tự nhiên sơn PU
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10 Kệ tivi KTV004-GD5 1600 400 690 8,080,000        

11 Kệ tivi KTV005-GD5 2000 400 690 6,830,000        

12 Kệ tivi KTV006-GD5 1850 400 595 6,780,000        

13 Bàn làm việc BLV001-SD3 1200 600 750 3,020,000        

14 Bàn làm việc BLV002-SD3 1200 500 750 2,300,000        

15 Bàn làm việc BLV002-ID3 1200 500 750 3,060,000        

16 Bàn làm việc BLV003-SD4 1400 700 750 6,240,000        

17 Bàn café BNT001-ID2 600 600 750 2,420,000        

18 Bàn café BNT002-SD2 600 600 750 1,630,000        

19 Bàn ngoài trời BNT002-SD1 1200 600 750 2,690,000        

20 Bàn ngoài trời BNT004-SNCPN 1200 600 750 2,690,000        

Mặt tủ cốt MDF chống ẩm phủ laminate 

AICA kháng khuẩn. Thân tủ cốt MDF 

chống ẩm phủ melamine đồng mầu. 

Cạnh bàn dán nẹp ABS. Phụ kiện Hafele. 

Chân tủ gỗ tự nhiên sơn PU

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng khuẩn. 

Hộc bàn sử dụng MFC đồng mầu.

Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng khuẩn. 

Hộc bàn sử dụng MFC đồng mầu.

Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu ghi sáng

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng khuẩn. 

Hộc bàn sử dụng MFC đồng mầu.

Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân inox 304

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate veltouch AICA Nhật Bản .Bàn 

đã bao gồm hộp điện âm bàn

Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản đồng lõi( loại 

không bo cong)

Cạnh bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn 

bóng

Chân inox 304

Mặt tủ cốt MDF chống ẩm phủ laminate 

AICA kháng khuẩn. Thân tủ cốt MDF 

chống ẩm phủ melamine đồng mầu. 

Cạnh bàn dán nẹp ABS. Phụ kiện Hafele. 

Chân tủ gỗ tự nhiên sơn PU

Mặt tủ cốt MDF chống ẩm phủ laminate 

AICA kháng khuẩn. Thân tủ cốt MDF 

chống ẩm phủ melamine đồng mầu. 

Cạnh bàn dán nẹp ABS. Phụ kiện Hafele. 

Chân tủ gỗ tự nhiên sơn PU

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản đồng lõi( loại 

không bo cong)

Cạnh bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn 

bóng

Chân sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng

Mặt bàn sử dụng compact chịu tia UV 

dùng cho ngoại thất, dầy 12mm

Chân sắt sơn tĩnh điện ngoài trời mầu 

nòng súng

Mặt bàn sử dụng compact chịu tia UV 

dùng cho ngoại thất, dầy 12mm

Chân sắt sơn tĩnh điện ngoài trời mầu 

trắng mờ
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21 Ghế ngoài trời GNT004-SNCPN 1090 400 450 1,520,000        

22 Bàn ngoài trời BNT005-SNCPN 600 600 750 1,070,000        

23 Bàn ngoài trời BNT006-SNCPN 1200 700 750 2,890,000        

24 Bàn ăn BA001-SCP 1800 800 750 5,300,000        

25 Ghế ăn GA001-SCP 532 544 890 1,340,000        

26 Bàn ăn BA002-SD4 1800 800 750 7,240,000        

27 Bàn ăn BA003-SD4 1800 800 750 6,780,000        

28 Bàn ăn BA004-SJT 1200 700 750 2,200,000        

29 Bàn ăn BA005-SD4 1200 600 750 2,240,000        

30 Bàn ăn BA006-SD4 1200 600 750 2,470,000        

31 Bàn ăn BA007-SD3 2400 1200 750 9,490,000        

Mặt bàn sử dụng compact tiêu chuẩn 

cho nội thất dầy 12mm, Cạnh bàn vát 45 

độ, xử lý bề mặt và sơn đồng mầu

Chân sắt sơn tĩnh điện màu trắng mờ

Ghế sắt sơn tĩnh điện mầu trắng mờ, 

mặt và tựa bằng compact tiêu chuẩn cho 

nội thất dầy 12mm

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate bóng gương chống xước. Cạnh 

bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn bóng.

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate bóng gương chống xước. Cạnh 

bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn bóng.

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn J-top

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate bóng gương chống xước. Cạnh 

bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn bóng.

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt ghế sử dụng compact chịu tia UV 

dùng cho ngoại thất, dầy 12mm

Chân sắt sơn tĩnh điện ngoài trời mầu 

trắng mờ

Mặt bàn sử dụng compact chịu tia UV 

dùng cho ngoại thất, dầy 12mm

Chân sắt sơn tĩnh điện ngoài trời mầu 

nòng súng

Mặt bàn sử dụng compact chịu tia UV 

dùng cho ngoại thất, dầy 12mm

Chân sắt sơn tĩnh điện ngoài trời mầu 

nòng súng

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate bóng gương chống xước. Cạnh 

bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn bóng.

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ
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32 Bàn ăn BA008-SD3 2400 1200 755 9,370,000        

33 Bàn ăn BA009-SD3 2400 1200 750 9,910,000        

34 Bàn trà BT001-SD2 1000 600 450 1,560,000        

35 Bàn trà BT001-GD1 1200 600 348 6,230,000        

36 Bàn trà BT001-GCP 1200 600 450 3,260,000        

37 Bàn trà BT002-SD4 1160 600 370 2,340,000        

38 Bàn trà BT003-SJT 600 600 750 1,600,000        

39 Bàn trà BT004-SJT 600 600 750 1,420,000        

40 Bàn trà BT005-SD4 600 600 450 830,000            

41 Bàn trà BT006-SCP 600 600 750 1,280,000        

42 Ghế bàn trà GT006-SCP 454 454 450 460,000            

43 Bàn trà BT007-SD3 926 600 360 1,670,000        

Mặt bàn sử dụng compact tiêu chuẩn 

cho nội thất dầy 12mm, Cạnh bàn vát 45 

độ, xử lý bề mặt và sơn đồng mầu

Chân gỗ tự nhiên sơn PU

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate bóng gương chống xước. Cạnh 

bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn bóng.

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn J-top

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn J-top

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn J-top

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ

Mặt bàn sử dụng compact dùng cho nội 

thất, dầy 12mm, cạnh sơn đồng mầu

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản đồng lõi( loại 

không bo cong)

Cạnh bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn 

bóng

Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen mờ. Một 

Mặt bàn sử dụng kính cường lực mầu 

đen 10mm, thân bàn cốt MDF chống ẩm 

keo E1, phủ laminate  AICA Nhật Bản . 

Cạnh bàn vát, sơn đồng mầu

Mặt ghế sử dụng compact dùng cho nội 

thất, dầy 12mm, cạnh sơn đồng mầu

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ
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44 Bàn trà BT008-SCP 600 600 400 1,360,000        

45 Bàn trà BT009-SD3 1110 630 350 2,070,000        

46 Bàn trà BT010-SD3 600 600 350 1,060,000        

47 Bàn trà BD010-GD2 1000 500 400 1,990,000        

48 Bàn trà BT011-SD3 1000 500 350 1,430,000        

49 Bàn trà BT012-SD3 851 600 355 1,640,000        

50 Bàn trà BT015-SD3 1000 1000 350 2,280,000        

51 Bàn trà BT016-SD3 1000 1000 350 2,000,000        

52 Bàn trà BT017-SD3 1000 500 350 1,300,000        

53 Bàn trà BT018-SD3 1000 500 520 2,830,000        

54 Bàn trà BT019-SD3 1100 600 350 1,830,000        

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Thân bàn MFC đồng mầu. Cạnh 

bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng compact dùng cho nội 

thất, dầy 12mm, cạnh sơn đồng mầu

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn dán nẹp ABS

Chân sắt sơn tĩnh điện mầu đen mờ

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản đồng lõi( loại 

không bo cong)

Cạnh bàn vát 45 độ, xử lý bề mặt và sơn 

bóng

Chân gỗ tự nhiên sơn PU

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân gỗ tự nhiên sơn PU vàng sáng

định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT008-SCP'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT009-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT010-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BD010-GD2'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT011-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT012-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT015-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT016-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT017-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT018-SD3'!Print_Area
định mức gỗ nhóm bàn option ưu tiên 22.7.2020.xls#'BT019-SD3'!Print_Area


55 Bàn trà BT022-GD3 600 585 350 1,530,000        

56 Bàn trà BT023-GD3 600 500 432 2,770,000        

57 Bàn trang điểm BP001-SD3 800 400 750 3,210,000        

58 Bàn trang điểm BP002-GD3 1000 500 750 2,970,000        

59 Ghế GP002-GD 420 350 426 400,000            

60 Bàn trang điểm BP003-GD3 696 600 1488,6 3,470,000        

61 Ghế GP003-GD 450 350 420 400,000            

62 Bàn trang điểm BP004-GD3 770,5 770,5 1440 4,220,000        

63 Ghế GP004-GD 450 350 420 400,000            

64 Bàn trang điểm BP005-SD3 900 500 750 3,800,000        

65 Ghế GP005-S 362 290 430 460,000            

66 Bàn trang điểm BP007-GD3 486 510 1166 2,990,000        

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Cạnh bàn dán 

nẹp ABS. Phần phụ phủ melamine. Phụ 

kiện Hafele. Gương tráng bạc 5mm

Mặt ghế bọc đệm nỉ,  cốt MDF chống ẩm 

E1 phủ melamine. Phụ kiện Hafele

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Cạnh bàn dán 

nẹp ABS. Phần phụ phủ melamine. Phụ 

kiện Hafele. Gương tráng bạc 5mm

Mặt ghế bọc đệm nỉ,  cốt MDF chống ẩm 

E1 phủ melamine. Phụ kiện Hafele

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Cạnh bàn dán 

nẹp ABS. Phần phụ phủ melamine. Phụ 

kiện Hafele. Gương tráng bạc 5mm

Mặt ghế bọc đệm nỉ,  chân sắt sơn tĩnh 

điện

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân gỗ tự nhiên sơn PU vàng sáng

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng 

khuẩn.Cạnh bàn vát 45 độ, sơn bệt đồng 

mầu.

Chân gỗ tự nhiên sơn PU vàng sáng

Mặt bàn sử dụng cốt gỗ dán keo E1 phủ 

laminate AICA Nhật Bản kháng khuẩn

Cạnh bàn dán vát 45 độ. Gương tráng 

bạc 5mm, bao gồm móc cài

Chân sắt sơn tĩnh điện màu trắng mờ

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Cạnh bàn dán 

nẹp ABS. Phần phụ phủ melamine. Phụ 

kiện Hafele. Gương tráng bạc 5mm

Mặt ghế bọc đệm nỉ,  cốt MDF chống ẩm 

E1 phủ melamine. Phụ kiện Hafele

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Cạnh bàn dán 

nẹp ABS. Phần phụ phủ melamine. Phụ 

kiện Hafele. Gương tráng bạc 5mm
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67 Bàn phấn BP009-GD3 1200 600 1470 5,770,000        

68 Ghế GP009-GD 450 350 420 490,000            

69 Bàn trang điểm BP010-GD3 1000 600 1470 4,860,000        

70 Ghế GP010-GD 450 350 420 470,000            

71 Lavabo LV001-DCP1 900 590 1495 6,290,000        

72 Lavabo LV002-DCP1 1000 590 1630 8,440,000        

73 Lavabo LV010-CP 1000 590 1867 12,820,000      

74 Lavabo LV009-CP 800 590 542 5,140,000        

75 Bàn học sinh BHS009-IM5 700 500
500

750
1,510,000        

76 Bàn học sinh BHS0010-IM5 700 500
500

750
1,490,000        

77 Ghế học sinh GHS001-IM5 460 460
750

870
510,000            

Mặt lavabo bằng compact vân đá, cạnh 

sơn bệt đồng mầu. Thân tủ bằng cốt gỗ 

dán keo E1 phủ Laminate AICA Nhật bản. 

Phụ kiện tiêu chuẩn Hafele. Gương tráng 

bạc 5mm

Mặt lavabo bằng compact vân đá, cạnh 

sơn bệt đồng mầu. Thân tủ bằng 

compact , liên kết bằng lamelo cabineo. 

Phụ kiện tiêu chuẩn Hafele. Gương tráng 

bạc 5mm

Mặt lavabo bằng compact vân đá, cạnh 

sơn bệt đồng mầu. Thân tủ bằng 

compact , liên kết bằng lamelo cabineo. 

Phụ kiện tiêu chuẩn Hafele.

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Hai cạnh dài bo 

cong. Mặt bàn có khay hộp bút bằng 

nhựa. Gầm bàn có hộc để đồ bằng gỗ 

kết hợp sắt sơn tĩnh điện. Chân bàn tăng 

chỉnh độ cao, chất liệu inox kết hợp sắt 

sơn tĩnh điện

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Bo tròn 4 góc 

bàn. Mặt bàn có khay hộp bút bằng 

nhựa. Gầm bàn có hộc để đồ bằng gỗ 

kết hợp sắt sơn tĩnh điện. Chân bàn tăng 

chỉnh độ cao, chất liệu inox kết hợp sắt 

sơn tĩnh điện

Mặt ghế bằng cốt gỗ dán, đệm mút bọc 

da công nghiệp. Chân bàn tăng chỉnh độ 

cao, chất liệu inox kết hợp sắt sơn tĩnh 

điện

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Cạnh bàn dán 

nẹp ABS. Phần phụ phủ melamine. Phụ 

kiện Hafele. Gương tráng bạc 5mm

Mặt ghế bọc đệm nỉ,  cốt MDF chống ẩm 

E1 phủ melamine. Phụ kiện Hafele

Mặt bàn cốt MDF chống ẩm phủ 

laminate kháng khuẩn. Cạnh bàn dán 

nẹp ABS. Phần phụ phủ melamine. Phụ 

kiện Hafele. Gương tráng bạc 5mm

Mặt ghế bọc đệm nỉ,  cốt MDF chống ẩm 

E1 phủ melamine. Phụ kiện Hafele

Mặt lavabo bằng compact vân đá, cạnh 

sơn bệt đồng mầu. Thân tủ bằng cốt gỗ 

dán keo E1 phủ Laminate AICA Nhật bản. 

Phụ kiện tiêu chuẩn Hafele. Gương tráng 

bạc 5mm
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78 Bàn học sinh BHS003-GMA3 1200 550 950 3,470,000        

79 Bàn học sinh BHS004-SD3 1245 614 1335 2,630,000        

80 Bàn học sinh BCN001-SD3 1200 600 750 14,760,000      

81 Tủ locker TLK001-CPL 300 450 1800 5,240,000        

82 Tủ locker TLK002-CPL 300 450 1800 4,760,000        

83 Tủ locker TLK003-CPL 300 450 1800 4,810,000        

84 Tủ locker TLK004-CPL 300 450 1800 5,070,000        

85 Tủ locker TLK005-CPL 300 450 1800 5,330,000        

86 Tủ locker TLK006-CPL 300 450 1800 6,020,000        

87 Tủ locker TLK007-CPL 300 450 1800 5,240,000        

88 Tủ locker TLK008-CPL 300 450 1800 4,760,000        

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Mặt bàn bằng Laminate kháng khuẩn 

của AICA Nhật Bản, cốt MDF chống ẩm, 

dán cạnh ABS. Thân bàn bằng MFC cốt 

MDF chống ẩm

Mặt bàn bằng Laminate kháng khuẩn 

của AICA Nhật Bản, cốt  MDF chống ẩm. 

Thân bàn bằng MFC cốt MDF chống ẩm,. 

Chân sắt sơn tĩnh điện

Mặt bàn bằng laminate AICA kháng 

khuẩn Nhật Bản, cốt MDF chống ẩm. 

Chân sắt có thể điều chỉnh chiều cao 

bằng điện. Bàn tích hợp sạc không dây 

âm dưới mặt bàn

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ
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89 Tủ locker TLK009-CPL 300 450 1800 4,810,000        

90 Tủ locker TLK010-CPL 300 450 1800 5,070,000        

91 Tủ locker TLK011-CPL 300 450 1800 5,330,000        

92 Tủ locker TLK012-CPL 300 450 1800 6,020,000        

93 Khóa tủ locker K001 70,000              

94 Khóa tủ locker KT002 270,000            

95 Khóa tủ locker KT003 270,000            

96 Khóa tủ locker KS004 640,000            

97 Khóa tủ locker KT005 720,000            

98 Khóa tủ locker KS006 270,000            

99 Khóa tủ locker K007 110,000            

100 Khóa tủ locker K008 190,000            

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Khóa số điện tử dành cho tủ locker

Khóa từ + điện tử dành cho tủ locker

Khóa số cơ học dành cho tủ locker

Khóa phụ dành cho tủ locker

Khóa từ dành cho tủ locker

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Tủ locker compact, toàn bộ sử dụng 

compact 12mm, liên kết lamelo, phụ kiện 

inox 304. Chưa bao gồm khóa tủ

Khóa tủ locker, có đánh số thứ tự

Khóa từ dành cho tủ locker

Khóa từ dành cho tủ locker
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