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o 

1 HRP1890 2.698.000 1800 900 750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong có ốp gỗ sơn trang trí ở 

phía dưới, yếm gỗ  

 

(Giá chưa bao gồm tủ phụ) 

 

2 HRP1885Y1  

 

4.182.000 

 

1800 
170

0 
750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

chữ nhật có ốp gỗ sơn trang trí ở phía 

dưới, yếm tôn. 

 

(Giá đã bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

3 HRP1890L1Y2 4.332.000 1800 
180

0 
750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong có ốp gỗ sơn trang trí ở 

phía dưới, yếm tôn.  

 

(Giá đã bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

4 HRP1890L2Y1 4.311.000 1800 
160

0 
750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong có ốp gỗ sơn trang trí ở 

phía dưới, yếm tôn.  

 

(Giá đã bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

5 
HRP1880C5 

2.236.000 1800 800 750 

Bàn lãnh đạo khung thép tam giác, 

mặt bàn gỗ Melamine, yếm gỗ có nẹp 

nhôm trang trí. 

 

(Giá chưa bao gồm tủ phụ, hộc) 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1890.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1885y1.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1890l1y2.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hrp1890l2y1.html
http://hoaphat.net/ban-chan-sat-hrp1880c5.html
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6 
HRP1800C5 

3.601.000 1800 
200

0 
750 

Bàn lãnh đạo khung thép tam giác, 

mặt bàn gỗ Melamine, yếm gỗ có nẹp 

nhôm trang trí. Bàn có tủ phụ đi kèm. 

 

(Giá chưa  bao gồm hộc)  

7 

HR160C1 3.096.000 

1600 
175

0 
750 

Bàn lãnh đạo khung thép mặt gỗ 

Melamin. Bàn có tủ phụ đi kèm, yếm 

gỗ. 

 

HR160C1Y1 3.182.000 Yếm tôn 

8 

HR160C2 3.075.000 

1600 
170

0 
750 

Bàn lãnh đạo khung thép mặt gỗ 

Melamine, có hộc đi liền, yếm gỗ. 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU)  

 

HR160C2Y1 3.236.000 Yếm tôn 

9 HRP1600  1.500.000 1600 850 750 

Bàn lãnh đạo gỗ Melamine, mặt bàn 

lượn cong. Yếm thẳng có nẹp nhôm 

trang trí. Bàn đi cùng tủ phụ  

 

(Giá chưa bao gồm tủ phụ) 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-hrp1800c5.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-hr160c1.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hr160c1y1.html
http://hoaphat.net/ban-truong-phong-hoa-phat-hr160c2.html
http://hoaphat.net/ban-lanh-dao-hr160c2y1.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-hoa-phat-hr1600.html

