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GHẾ LƯỚI VĂN PHÒNG   

TT  
MÃ   
SẢN  

PHẨM  

GIÁ  
BÁN  

(VNĐ)  

KÍCH THƯỚC  
MÔ TẢ  

ẢNH  MINH 

HỌA  Rộng  Sâu  Cao  

I. Ghế lưới cao cấp 

1  GL303  2,475,000  650  600  
1215 

÷  
1295  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, chân mạ, tay nhựa. 

Ghế có khả năng ngả ở nhiều góc độ khác nhau.  

  

2  GL304  1,495,000  585  680  
1180 

÷  
1260  

Ghế lưới cao cấp khung thép mạ bọc vải lưới chịu 

lực, chân thép mạ.  

  

3  GL305  2,037,000  600  650  
1135 

÷  
1260  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, chân nhựa, tay 

nhựa. Ghế có khả năng ngả ở nhiều góc độ khác 

nhau.  

  

4  GL307  1,511,000  585  650  
1035 

÷  
1105  

Ghế lưới khung thép mạ bọc vải lưới chịu lực, đệm 

mút bọc vải, chân tay thép mạ.  

  

5  GL309  1,933,000  630   660  
1215 

÷  
1295  

Ghế lưới cao cấp, chân thép mạ, tay nhựa, tựa ghế 

ngả được nhiều góc độ.  

  

6  GL310  2,354,000  585  690  
1140 

÷  
1220  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa. Ghế có khả năng 

ngả, hãm ở nhiều góc độ khác nhau. Có cơ cấu để 

chân rút ra nằm nghỉ thư giãn, gấp lại phía dưới đệm 

khi không sử dụng.  
  

7  GL311  
2,398,000  

620  695  
1185 

÷  
1265  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm 

mút bọc Da công nghiệp. Chân mạ, tay ghế nhựa kết 

hợp thép mạ. Ghế có 2 màu:  
- Nhựa đen, lưới + Da công nghiệp đen  

  
2,759,000  - Nhựa trắng, lưới + Da công nghiệp đỏ  

8  GL312  3,975,000  660  790  
1130 

÷  
1200  

Ghế lưới cao cấp khung  nhựa. Ghế có khả năng ngả, 

hãm ở nhiều góc độ khác nhau.  

  

https://hoaphat.net/ghe-luoi.html
http://hoaphat.net/
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl303.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl304.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl305.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl307.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl309.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl310.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl311.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl312.html
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9  GL314  2,042,000  630  690  
1155  

-  
1235  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm 

mút bọc Da công nghiệp. Chân, tay nhựa.  

  

10  GL315  2,245,000  580  610  
1220  

-  
1300  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm 

mút bọc Da công nghiệp. Chân thép mạ.  

  

11  GL316  1,752,000  620  640  
1080  

-  
1160  

Ghế lưới cao cấp có khả năng ngả, hãm ở nhiều góc 

độ khác nhau tạo nên sự thoải mái cho người sử 

dụng.  

  

12  GL317  1,632,000  585  680  
1180  

-  
1260  

Ghế xoay lưng cao khung thép bọc Da công nghiệp, 

chân tay thép mạ.  

  

13  GL318  2,245,000  630  630  
1170  

-  
1250  

Ghế lưới cao cấp khung nhựa. Tựa ghế ngả, hãm ở 

nhiều góc độ khác nhau tạo nên sự thoải mái cho 

người sử dụng, chân thép mạ.  

  

14  GL320  1,993,000  600  
710  

-  
1030  

1160  
-  

1240  

Ghế lưới cao cấp khung thép mạ. Tựa ghế ngả, hãm 

ở nhiều góc độ khác nhau bằng cơ cấu ngả tạo nên 

sự thoải mái cho người sử dụng.  

  

15  GL321  

1,725,000  

650  630  
1120  

-  
1200  

Ghế lưới cao cấp lưng cao. Tựa ghế có thể ngả hãm 

được nhiều góc độ. Chân ghế nhựa  

  

1,840,000  Ghế lưới cao cấp chân mạ  

2,059,000  Ghế lưới cao cấp chân hợp kim  

16  GL322  

1,555,000  615  660  
1155  

-  
1235  

Ghế lưới cao cấp lưng cao. Tựa ghế có thể ngả hãm 

được nhiều góc độ. Chân ghế nhựa  

  

1,670,000  615  660  
1075  

-  
1155  

Ghế lưới cao cấp chân mạ  

1,955,000  615  660  
1155  

-  
1235  

Ghế lưới cao cấp chân hợp kim  

https://hoaphat.net/ghe-luoi.html
http://hoaphat.net/
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl314.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl315.html
https://hoaphat.net/ghe-xoay-luoi-gl316.html
https://hoaphat.net/ghe-xoay-sg317.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl318.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl320.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl321.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-hoa-phat-gl322.html
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17  GL323  2,163,000  660  

620  
-  

145 
0  

1120  
-  

1200  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa kết hợp chân thép 

mạ. Ghế có khả năng ngả, hãm ở nhiều góc độ khác 

nhau. Có cơ cấu để chân rút ra nằm nghỉ thư giãn, 

gấp lại phía dưới đệm khi không sử dụng.  
  

18  GL324  

1,829,000  

630  
690  

-  
890  

1150  
-  

1230  

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp có tựa ghế ngả hãm được 
nhiều góc độ khác nhau, phía sau tựa có hệ thống 
treo áo nhằm tăng tính tiện ích cho người sử dụng.  
Chân ghế nhựa  

  

2,026,000  Ghế lưới cao cấp chân mạ  

2,398,000  Ghế lưới cao cấp chân hợp kim  

19  GL202  

2,113,000  

650  530  
1025 

÷  
1105  

Ghế lưới cao cấp chân mạ, tay nhựa. Ghế có khả 

năng ngả ở nhiều góc độ khác nhau.  

  
1,670,000  Ghế lưới cao cấp chân nhựa  

20  GL203  1,380,000  560  600  
1020 

÷  
1100  

Ghế lưới cao cấp khung thép mạ bọc vải lưới chịu 

lực. Chân thép mạ.  

  

21  GL204  1,122,000  660  575  
935  

÷  
1060  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới 

xốp, chân tay nhựa.  

  

22  GL205  1,511,000  610  480  
980  

÷  
1105  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới 

xốp, chân thép mạ, tay nhựa.  

  

23  GL206  

1,391,000  

620  630  
1050  
   ÷  
1175  

Ghế lưới cao cấp có phần tựa làm bằng khung thép 

bọc vải lưới, tay nhựa, chân mạ.                          

  
1,243,000  Chân nhựa  

24  GL207  1,391,000  570  650  
915 

÷  
995  

Ghế lưới chân tay thép mạ, tựa bọc vải lưới chịu lực, 

đệm mút bọc vải lưới xốp.  

  

25  GL208  1,139,000  625  600  
995  

-  
1120  

Ghế lưới cao cấp đệm mút đúc bọc vải, Khung, tay 

chân ghế làm bằng nhựa mầu đen.  

  

https://hoaphat.net/ghe-luoi.html
http://hoaphat.net/
https://hoaphat.net/ghe-xoay-luoi-gl323.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl324m.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl202.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl203.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl204.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl205.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl206m.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl207.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl208.html
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26  GL209  
1,183,000  

610  600  
1015 

÷  
1140  

Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc 

vải lưới. Chân mạ, tay ghế nhựa.  

Ghế có 2 màu nhựa:  
- Nhựa màu đen, chân mạ  

  
1,265,000  - Nhựa màu trắng, chân mạ  

27  GL211  
2,289,000  

620  695  
1000  

-  
1080  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọcvải lưới, đệm 

mút bọc Da công nghiệp. Chân mạ, tay ghế nhựa kết 

hợp thép mạ.  

Ghế có 2 màu:  
- Nhựa đen, lưới + Da công nghiệp đen.  

  2,650,000  - Nhựa trắng, lưới + Da công nghiệp đỏ.  

28  GL214  

1,035,000  

580  520  
950  

-  
1075  

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, đệm tựa mút bọc 

vải.   
Chân ghế nhựa  

  
1,232,000  Ghế sử dụng chân thép mạ  

II. Ghế lưới nhân viên 

1  GL101  

734,000  

590  540  
925  

÷  
1050  

Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm ghế bọc vải 

lưới xốp. Tay nhựa, chân nhựa  

  
843,000  Tay nhựa, chân mạ  

2  GL101B  

690,000  

590  540  
925  

÷  
1050  

Ghế lưới chuyên viên có khung tựa nhựa, đệm bọc 

vải lưới xốp, chân nhựa, tay nhựa T3.  

  
728,000  Chân ghế mạ, tay nhựa T3  

3  GL104  761,000  590  580  

915  
÷  

1040  
Ghế lưới chuyên viên khung tựa nhựa kết hợp , đệm 

bọc vải lưới xốp, chân nhựa, tay nhựa chữ T.  

  

4  GL106  810,000  610  640  
815  

÷  
940    

Ghế lưới chuyên viên khung tựa nhựa kết hợp, đệm 
bọc vải lưới xốp, chân nhựa, tay nhựa chữ T.  
  

  

5  GL109  
909,000  

590  560  
955  

÷  
1080  

Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm ghế bọc vải 

lưới xốp. Tay nhựa, chân nhựa  
  

1,068,000  Tay nhựa, chân mạ  

6  GL110  

816,000  

600  560  
925  

÷  
1050  

Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm ghế bọc vải 

lưới.  Chân nhựa  

  
980,000  Chân mạ  

7  GL112  991,000  600  520  
975  

-  
1100  

Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc 

vải lưới.  

- Nhựa màu đen, chân nhựa.  

  

https://hoaphat.net/ghe-luoi.html
http://hoaphat.net/
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl209.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl211.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl214m.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl101.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl101b.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl104.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl106.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl109.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl110.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl112.html
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  1.057,000     - Nhựa màu đen, chân mạ.   

8  GL113  

734,000  

545  530  
910  

-  
1135  

Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc 

vải lưới. Chân thép mạ  

  
706,000  - Chân nhựa.  

9  GL117  

849,000  560  570  
985  

-  
1110  

Ghế chuyên viên khung nhựa bọc lưới cao cấp, đệm 

bọc vải. Chân nhựa  

  
1,024,000  560  570  

955  
-  

1035  
Chân mạ  

10  GL119  920,000  570  630  
935  

-  

1060  

Ghế lưới chuyên viên có khung tựa nhựa bọc vải lưới 

cao cấp, đệm bọc vải. Chân ghế mạ  

  

  783,000    
Chân ghế nhựa 

 

III. Ghế lưới chân quỳ 

1  GL401  1,221,000  590  650  1010  

Ghế họp khung thép Oval mạ, tựa bọc vải lưới, đệm 

mút bọc vải lưới xốp.  

  

2  GL403  1,013,000  580  630  980  

Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc vải lưới chịu 

lực.  

  

3  GL407  772,000  540  640  830  

Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải 

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

  

4  GL410  1,100,000  560  590  960  

Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới chịu lực, 

đệm mút bọc vải lưới xốp.  

  

5  GL411  1,144,000  560  590  1010  

Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, đệm mút 

bọc vải lưới xốp.  
  

6 GL412  964,000  590  540  950  

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.  

  

7  GL415  1,100,000  560  560  990  

Ghế họp khung thép chữ nhật 20x30 mạ, đệm tựa 

bọc vải lưới.  
  

8  GL416  1,719,000  620  600  1000  
Ghế họp chân thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải lưới, 

đệm mút bọc Da công nghiệp. Tay ghế nhựa kết hợp 

  

https://hoaphat.net/ghe-luoi.html
http://hoaphat.net/
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl113.html
https://hoaphat.net/ghe-xoay-gl117m.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-hoa-phat-gl119.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl401.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl403.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl407.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl410.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl411.html
https://hoaphat.net/ghe-luoi-gl412.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl415.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl416.html
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thép mạ. Nhựa màu đen.  

1,840,000  
Nhựa màu trắng.  

9  GL417  

634,000  

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.  

  
580,000  

Khung sơn, tựa nhựa màu ghi.  

10  GL418  

1,161,000  

625  580  1000  

Ghế họp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc 

vải.  Chân sơn đen  

  
1,243,000  

- Chân mạ  

11  GL419  772,000  570  585  870  

Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải 

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

  

12  GL421  

805,000  

570  630  930  

Ghế họp khung thép kết hợp tựa nhựa bọc lưới, đệm 

bọc vải, tay nhựa. Khung thép sơn  

  
838,000  

Khung thép mạ  

13  GL422  1,068,000  535  590  840  

Ghế họp khung thép mạ, tựa lưng ghế bằng nhựa bọc 

vải lưới, có khớp xoay điều chỉnh ngả tựa, đệm mút 

bọc vải lưới xốp, tay ghế bằng nhựa.  

  

 

https://hoaphat.net/ghe-luoi.html
http://hoaphat.net/
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl417.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl418.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl419.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl421.html
https://hoaphat.net/ghe-hop-gl422.html

