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1  SL216S 704.000 640 640 1115 
Ghế họp lưng cao khung thép sơn tĩnh điện,  

đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

2  SL225S 629.000 600 590 970 
Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  

đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

3  SL301M 833.000 620 660 1010 
Ghế họp lưng trung khung thép mạ,  đệm tựa 

mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

4  SL360M 

2.021.000 

600 660 1010 

Ghế họp lưng trung khung thép mạ. Đệm tựa 

bọc da, tay sắt mạ. 

 

1.242.000 Đệm tựa bọc da CN 

1-070.000 Đệm tựa bọc PVC 

5  SL601S 726.000 585 640 980 
Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  

đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

6  SL603M 

1.129.000 

580 700 980 

Ghế họp lưng trung khung thép mạ. Đệm tựa 

bọc PVC, tay sắt mạ kết hợp nhựa. 

 

1.242.000 Đệm tựa bọc da CN 

2.204.000 Đệm tựa bọc da thật 

7  SL606 

892.000 

600 630 1030 

Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa 

bọc PVC. 

 

1.005.000 
Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa 

bọc da CN. 

1.978.000 
Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa 

bọc da thật mặt tiếp xúc.. 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl216s.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl225s.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl301m.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl360m.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl601s.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl603m.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl606.html
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8  SL607 1.183.000 560 600 1000 
Ghế xoay lưng trung bọc PVC, chân mạ, tay ghế 

thép mạ kết hợp gỗ tự nhiên sơn 

 

9  SL710S 661.000 560 630 960 
Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  

đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

10  SL711S 811.000 600 650 940 
Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  

đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

11  SL712S 667.000 585 615 980 
Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  

đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

12  SL718M 

1.752.000 

580 660 1000 

Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền 

bọc da, ốp tay nhựa. 

 

1.075.000 Đệm tựa bọc da CN 

903.000 Đệm tựa bọc PVC 

13  SL719M 

882.000 

580 660 1000 

Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền 

bọc vải, ốp tay nhựa. 

 

1.005.000 Đệm tựa bọc da CN 

14  SL721M 779.000 600 670 980 
Ghế họp lưng trung khung thép mạ,  đệm tựa 

mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

15  SL811M 914.000 610 620 1010 
Ghế họp lưng trung khung thép mạ,  đệm tựa 

mút bọc vải,  tay nhựa. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl607.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl710s.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl711s.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl712s.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl718m.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl719m.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl721m.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl811m.html
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16  SL900M 

2.344.000 

600 630 1020 

Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền 

bọc da, tay nhựa. 

 

1.672.000 Đệm tựa bọc da CN 

1.500.000 Đệm tựa bọc PVC 

17  SL901 

2.043.000 

580 715 1035 

Ghế họp lưng trung khung thép Oval mạ , đệm 

tựa bọc da.  

 

1.086.000 Đệm tựa bọc da CN 

1016.000 Đệm tựa bọc PVC 

18  SL902 1.473.000 580 600 1020 
Ghế họp khung thép Oval 20x40 mạ, đệm tựa 

bọc da công nghiệp 

 

19  SL903 1.231.000 580 500 1050 
Ghế họp khung thép Oval 20x40 mạ, đệm tựa 

bọc da công nghiệp 

 

20  SL904 

2.236.000 

600 720 1045 

Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc da mặt 

tiếp xúc 

 

1.236.000 Đệm tựa bọc da CN 

1.172.000 Đệm tựa bọc PVC 

21  SL9700M 

2.516.000 

600 630 1020 

Ghế họp lưng trung khung thép  mạ, đệm tựa 

bọc da,  tay nhôm đúc. 

 

1.849.000 Đệm tựa bọc da CN 

1.672.000 Đệm tựa bọc PVC 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl900m.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl901.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl902.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl903.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-hoa-phat-sl904.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-sl9700m.html

