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1  GL401 1.010.000 580 590 905 
Ghế họp khung thép Oval mạ, tựa bọc vải 

lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp. 

 

2  GL403 1.050.000 590 590 905 
Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc vải 

lưới chịu lực. 

 

3  GL404 410.000 535 620 877 
Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, đệm mút 

bọc vải lưới xốp, khung tựa nhựa bọc lưới. 

 

4  GL405 340.000 470 590 855 
Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, 

đệm bọc vải lưới xốp.  

 

5  
GL406 990.000 570 650 905 

Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc da 

công nghiệp chịu lực. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-hop-hoa-phat-gl401.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-hoa-phat-gl403.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-cao-cap-gl404.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-hoa-phat-gl405.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-cao-cap-gl406.html
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6  GL407 640.000 540 640 830 

Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc 

vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay 

nhựa. 

 

7  GL408 460.000 470 635 825 
Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc 

vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp. 

 

8  GL409 550.000 550 600 840 

Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc 

vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp. Có tay 

nhựa. 

 

9  
GL410 910.000 560 640 

 

925 

 

Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới 

chịu lực, đệm mút bọc vải lưới xốp. 

 

10  GL411 950.000 565 650 990 
Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, 

đệm mút bọc vải lưới xốp. 

 

11  GL412 800.000 565 650 990 

Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, tựa lưng 

ghế bằng nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải 

lưới xốp, tay ghế bằng nhựa. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-hop-hoa-phat-gl407.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-hoa-phat-gl408.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-cao-cap-gl409.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-gl410.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-lung-luoi-hoa-phat-gl411.html
http://hoaphat.net/ghe-luoi-hoa-phat-gl412.html
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12  
GL415 910.000 560 560 990 

Ghế họp khung thép chữ nhật 20x30 mạ, 

đệm tựa bọc vải lưới. 

 

13  
GL416 

1.425.000 

550 600 
100

0 

Ghế họp chân thép mạ, khung tựa nhựa bọc 

vải lưới, đệm mút bọc Da công nghiệp. Tay 

ghế nhựa kết hợp thép mạ. 

-Nhựa màu đen. 

 
1.525.000 -Nhựa màu trắng. 

14  GL417 

520.000 

490 550 830 

Ghế họp khung thép mạ hoặc sơn tĩnh điện, 

khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc 

vải lưới xốp. 

Khung mạ, tựa nhựa màu đen. 

 
480.000 Khung sơn, tựa nhựa màu ghi. 

15  
GL418 

960.000 

610 580 
100

0 

Ghế họp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm 

mút bọc Da công nghiệp.  

- Chân sơn đen 

 

1.030.000 - Chân mạ 

16  GL419 680.000 570 585 870 

Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc 

vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay 

nhựa 

 

17  GL420 

500.000 

490 610 870 

Ghế họp khung thép mạ hoặc sơn tĩnh điện, 

khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc 

vải lưới xốp. 

Khung mạ, tựa nhựa màu đen. 

 
460.000 Khung sơn, tựa nhựa màu ghi. 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-gl415.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-gl416.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-luoi-hoa-phat-gl417.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-chan-quy-hoa-phat-gl418.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-luoi-hoa-phat-gl419.html
http://hoaphat.net/ghe-hop-luoi-hoa-phat-gl420.html

