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T

T 

MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ  ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

I. Bàn lãnh đạo cao cấp 

1 DT1890H1 3.247.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt chữ  nhật, có tấm 

ốp PVC ca rô trang trí.  

 

 

2 DT1890H2 2.301.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm 

PVC trang trí. 

 

3 

DT1890H3 2.763.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, yếm 

bàn ốp nổi trang trí. 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

DT2010H3 3.365.000 2000 1000 760 

4 

DT1890H4 2.752.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp nổi. 

 

DT2010H4 3.236.000 2000 1000 760 

5 DT1890H5 3.139.000 1800  900 760 

Bàn lãnh đạo mặt bàn lượn cong, có 

tấm PVC trang trí. Yếm bàn ghép   

trang trí. 

 

6 

DT1890H12 3.236.000 1800  900 760 

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm 

PVC trang trí. 

 

DT2010H12 3.859.000 2000 1000 760 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-dt1890h1.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h2.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-dt1890h3.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h3.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h4.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h4.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h5.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h12.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h12.html
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7 DT1890H14 3.182.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm 

PVC trang trí. 

 

8 DT1890H15 3.429.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có các 

tấm PVC carô trang trí. 

 

9 DT1890H16 3.290.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có các 

tấm PVC carô trang trí. 

 

10 DT1890H17 3.505.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, yếm 

bàn ốp nổi tấm PVC đen, chân bàn 

ghép hộp chữ L phía trước soi chỉ 

sơn đen trang trí 

 

11 

DT1890H24 3.225.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt bàn lượn cong, 

chân bàn được trang trí ốp nổi. 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

DT2010H24 3.859.000 2000 1000 760 

12 

DT1890H25 3.107.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt lượn cong. Yếm 

bàn ghép hộp lượn cong soi chỉ hình 

quả trám.  

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

DT2010H25 3.795.000 2000 1000 760 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h14.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h15.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h16.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h17.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-dt1890h24.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h24.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-dt1890h25.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h25.html
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13 

DT1890H26 3.118.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, có tấm 

PVC  trang trí.  

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

DT2010H26 3.806.000 2000 1000 760 

14 DT1890 H27 3.311.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, có tấm 

PVC  trang trí. Yếm bàn ốp nổi 

phào gỗ hình chữ nhật. 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

15 

DT1890H35 3.376.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, có tấm 

PVC  trang trí. Yếm  ghép hộp lượn 

cong. 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

DT2010H35 3.935.000 2000 1000 760 

16 DT1890H36 3.472.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, có tấm 

PVC  trang trí. Yếm bàn ghép ốp 

nổi.   

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

17 

DT1890H37 3.548.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm 

PVC trang trí. Yếm bàn ghép ốp 

nổi.   

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

DT2010H37 4.128.000 2000 1000 760 

18 

DT1890H40 4.042.000 1800 900 760 
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm 

PVC trang trí. Yếm ốp nổi hình chữ 

V.  

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

DT2010H40 4.569.000 2000 1000 760 

19 DT1890H43 3.515.000 1800 900 760 

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có các 

tấm PVC trang trí. 

(Giá chưa bao gồm hộc, tủ phụ) 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h26.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h26.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h27.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h35.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h35.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h36.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h37.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h37.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h40.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt2010h40.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-dt1890h43.html
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II. Bàn lãnh đạo cấp trung 

1 ET1400A 2.774.000 1400 700 760 

Bàn hình chữ nhật, một bên có  

hộc liền 3 ngăn kéo, bên còn 

lại có khoang để CPU. Bàn có 

bàn phím đi kèm. 

 

2 ET1400B 2.290.000 1400 700 760 
Bàn hình chữ nhật, có  hộc 

liền 3 ngăn kéo. 

 

3 ET1400C 2.333.000 1400 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có  hộc 

liền 3 ngăn kéo lửng, bàn 

phím và khoang để CPU. 

 

4 ET1400D 2.000.000 1400 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có  ngăn 

kéo, bàn phím và khoang để 

CPU. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1400a.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1400b.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1400c.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-et1400d.html
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5 ET1400G 2.731.000 1400 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có  hộc 

treo 1 ngăn kéo, 1 cánh mở và 

bàn phím. 

(Giá chưa bao gồm CPU) 

 

6 ET1400K 2.462.000 1400 700 760 

Bàn hình chữ nhật, một bên 

có  hộc liền, bên còn lại có 

khoang để CPU. Bàn có bàn 

phím đi kèm. 

 

7 ET1600E 3.182.000 1600 800 760 

Bàn hình chữ nhật, một bên 

có  hộc liền 1 ngăn kéo, 1 

cánh mở. Bên còn lại là 

khoang để CPU và ngăn kéo. 

Bàn có bàn phím 

 

8 ET1600F 2.397.000 1600 800 760 

Bàn hình chữ nhật, có hộc 1 

ngăn kéo + 1 cánh mở.         

(Giá chưa có bàn phím) 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1400g.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-et1400k.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1600e.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1600f.html
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9 

ET1600H 2.268.000 1600 800 760 

Bàn hình chữ nhật, có bàn 

phím và  hộc treo 3 ngăn kéo.   

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím) 

 

Hộc 

ET1600H 
935.000 400 490 450 Hôkc treo đi kèm với bàn 

10 ET1600M 1.957.000 1600 800 760 

Bàn hình chữ nhật, có  hộc di 

động 3 ngăn kéo, bàn phím và 

kệ CPU di động.  

 

 

11 ET1600N 1.903.000 1600 800 760 
Bàn hình chữ nhật, yếm  và 

chân bàn ốp nổi trang trí. 

 

12 ET1600T 2.204.000 1600 800 760 

Bàn hình chữ nhật, có khoang 

để CPU. Bàn có bàn phím đi 

kèm 

 

III. Bàn nhân viên 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1600h.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-et1600m.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-et1600n.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-et1600t.html
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1 OD1200A 1.613.000 1200 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có hộc 1 ngăn 

kéo, 1 cánh mở. 

(Giá chưa bao gồm CPU, bàn 

phím) 

 

2 OD1200C 1.731.000 1200 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có hộc 1 ngăn 

kéo, 1 cánh mở. Yếm bàn, mặt ngăn 

kéo và cánh hộc có nẹp nhôm trang 

trí. 

(Giá chưa bao gồm CPU, bàn 

phím) 

 

3 OD1200D 1.656.000 1200 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có hộc treo 1 ngăn 

kéo, 1 cánh mở. 

(Giá chưa bao gồm CPU, bàn 

phím) 

 

4 OD1200E 1.666.000 1200 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có hộc treo 1 

ngăn kéo, một cánh mở. Bàn có kệ để 

CPU và bàn phím đi kèm.  

 

5 OD1200F 1.768.000 1200 700 760 

Bàn hình chữ nhật, có hộc treo 1 

ngăn kéo, một cánh mở. Bàn có kệ để 

CPU và bàn phím đi kèm.  

 

 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-od1200a.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-od1200c.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-od1200d.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-od1200e.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-od1200f.html

