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TT 

MÃ  

SẢN 

PHẨ

M 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ 
ẢNH  

MINH HỌA Rộng Sâu Cao 

I. Ghế giám đốc TQ 

1  TQ01 4.149.500 700 810 

1155 

÷ 

1210 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

2  TQ05 3.666.000 670 710 

1070 

÷ 

1125 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

3  TQ07 4.128.000 680 780 

1175 

÷ 

1230 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

4  TQ08 4.827.000 680 780 

1175 

÷ 

1230 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

5  TQ09 3.709.000 690 780 

1175 

÷ 

1230 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

6  TQ10 3.440.000 660 740 

1100 

÷ 

1155 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

7  
TQ11 4.343.000 690 820 

1135 

÷ 

1190 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

8  TQ12 4.461.000 690 800 

1155 

÷ 

1210 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq01.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq05.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq07.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq08.html
http://hoaphat.net/ghe-da-cao-cap-tq09.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq10.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq11.html
http://hoaphat.net/ghe-da-tq12.html


                       CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT 
                   Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 

Báo giá Ghế xoay văn phòng                                      www.hoaphat.net 

9  TQ15 4.386.000 660 765 

1165 

÷ 

1220 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của 

ghế. 

 

10  TQ16 5.182.000 690 

780 

÷ 

1140 

1190 

÷ 

1245 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc 

biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả 

khác nhau. 
 

11  
TQ17 

3.709.000 

660 750 

1160 

- 

1215 

Ghế cao cấp bọc da thật ở mặt tiếp xúc 

với người sử dụng. Có chức năng điều 

chỉnh độ cao và độ ngả của ghế. 

 
2.989.000 Đệm tựa bọc da CN 

12  
TQ18 4.408.000 690 750 

1160 

- 

1215 

Ghế cao cấp bọc da thật ở mặt tiếp xúc 

với người sử dụng. Có chức năng điều 

chỉnh độ cao và độ ngả của ghế. 

 

13  TQ19 5.085.000 690 

800 

÷ 

1330 

1190 

÷ 

1245 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc 

biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả 

khác nhau. 
 

14  

 

TQ20 

 

8.804.000 810 890 

1205 

÷     

1260 

 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc 

biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả 

khác nhau. 
 

15  TQ21 

 

  8.471.000 

 

810 

 

930 

÷     

1090 

 

1175 

÷     

1230 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc 

biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả 

khác nhau. 
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq15.html
http://hoaphat.net/ghe-da-tq16.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-hoa-phat-tq17.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-hoa-phat-tq18.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq19.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-hoa-phat-tq20.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq21.html
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16  
TQ22 

14.115.000 
860 

 

930 

 

1295 

÷     

1350 

Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc 

trực tiếp với người sử dụng. Có chức 

năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc 

biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả 

khác nhau. 

- Da màu đen 

 14.566.000 - Da màu nâu 

17  

 

TQ23 

 

10.051.000 

750 

 

760 

 

 

 

1290 

 

 

Ghế lãnh đạo cao cấp, chân tĩnh, khung 

ghế gỗ tự nhiên, Đệm tựa bọc da thật 

phần tiếp xúc trực tiếp với người sử 

dụng. 

- Da màu đen 

 10.385.000 - Da màu nâu 

18  TQ24 8.471.000 820 1000 

1230 

- 

1285 

Ghế cao cấp bọc da thật ở mặt tiếp xúc 

với người sử dụng. Có chức năng điều 

chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc biệt cho 

phép định vị nhiều góc độ ngả khác nhau 

tạo nên sự thoải mái cho người sử dụng. 
 

19  
TQ30 

3.634.000 

645 740 

1120 

- 

1175 

Ghế cao cấp bọc da thật ở mặt tiếp xúc 

với người sử dụng. Có chức năng điều 

chỉnh độ cao và độ ngả của ghế. Tay gỗ 

kết hợp hợp kim nhôm. 

 2.655.000 - Đệm tựa bọc da CN 

20  TQ32 
3.988.000 

675 710 

1170 

- 

1225 

Ghế cao cấp bọc da thật. Có chức năng 

điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế. 

 Đệm tựa bọc da CN 
2.989.000 

21  
TQ33 

3.365.000 

650 720 

1075 

- 

1130 

Ghế lãnh đạo bọc da thật cao cấp, chân 

tay bằng  thép ốp gỗ sơn, Ghế có chức 

năng điều chỉnh độ cao phù hợp với 

người sử dụng 

 

2.301.000 Đệm tựa bọc da CN 

2.204.000 Đệm tựa bọc PVC 

II. Ghế lãnh đạo cao cấp 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq22.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq23.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-tq24.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-hoa-phat-tq30.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-hoa-phat-tq32.html
http://hoaphat.net/ghe-giam-doc-hoa-phat-tq33.html
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1  SG350 2.161.000 

 

 

1.435.000 

 

 

1.263.000 620 710 

1125 

 ÷ 

1180 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhựa, bát 

203. 
 

2  SG350B 2.000.000 

 

 

1.274.000 

 

 

1.108.000 620 710 

1115 

 ÷ 

1240 

Ghế lãnh đạo cấp có đệm 

tựa bọc da, da CN hoặc 

PVC. Chân tay bằng 

nhựa, bát 216. 

 

3  SG669 2.161.000 

 

 

1.570.000 

 

 

1.435.000 620 670 

1075 

 ÷  

1130 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhựa, bát 

203. 
 

4  SG669B 2.000.000 

 

 

1.414.000 

 

 

1.274.000 620 670 

1065 

 ÷  

1290 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhựa, bát 

216. 
  

5  SG718 2.032.000 

 

 

1.301.000 

 

 

1.242.000 575 670 

1000 

÷ 

1125 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc 

PVC.Chân và tay ghế làm 

bằng thép mạ. 
 

6  SG1020 2.247.000 

 

 1.516.000 

 

1.355.000 640 720 

1105 

 ÷  

1160 

 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhựa, bát 

203.  

7  SG1020B 2.086.000  

 

 

1.355.000  

 

 

1.199.000 640 720 

1095 

 ÷  

1220 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhựa, bát 

216. 
 

8  SG900 3.053.000  

 

2.333.000  

 

2.172.000  640 640 

990  

÷  

1045 

 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân nhôm đúc, tay nhựa. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-xoay-da-sg350h.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-da-hoa-phat-sg350b.html
http://hoaphat.net/ghe-truong-phong-sg669.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-da-hoa-phat-sg669b.html
http://hoaphat.net/ghe-lanh-dao-hoa-phat-sg718.html
http://hoaphat.net/ghe-da-cao-cap-sg1020.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-da-hoa-phat-sg1020b.html
http://hoaphat.net/ghe-da-cao-cap-sg900.html
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9  SG901 2.634.000 

 

1.300.000 

           

1.274.000 635 660 

1085 

÷ 

1210 

 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhựa. 

 

10  SG903 3.601.000 

 

 

2.526.000 

 

            

2.150.000 650 700 

1210 

÷  

 

1265 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay nhựa sơn phủ 

mầu nhũ bạc. 
 

11  SG904 3.354.000  

 

 

2.526.000  

 

 

2.150.000  640 700 

1215 

÷  

1270 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay nhựa sơn phủ 

mầu nhũ chì. 
 

12  SG905 3.419.000  

 

 

2.688.000  

 

 

2.462.000  650 750 

1170  

÷  

1225 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhôm đúc. 

 

13  SG908 

  

3.601.000 

 

 

 

2.526.000 

 

            

2.150.000 670 720 

1130 

 ÷ 

1185 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay nhựa sơn phủ 

mầu nhũ bạc. 
 

14  SG909 3.225.000  

 

 

2.494.000  

 

 

2.279.000  680 720 

1180  

÷  

1235 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân nhôm đúc, tay nhựa. 

 

15  SG910 3.247.000 

 

 

1.838.000  

 

 

1.672.000 640 740 

1120 

- 

1175 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhựa. 

  

 

16  SG912 3.354.000 

 

 

2.526.000  

 

 

2.258.000  650 700 

1180 

 ÷  

1235 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay nhựa sơn phủ 

mầu nhũ đồng. 
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-da-cao-cap-sg901a.html
http://hoaphat.net/ghe-da-cao-cap-sg903a.html
http://hoaphat.net/ghe-da-truong-phong-sg904.html
http://hoaphat.net/ghe-da-sg905.html
http://hoaphat.net/ghe-truong-phong-sg908.html
http://hoaphat.net/ghe-da-hoa-phat-sg909.html
http://hoaphat.net/ghe-lanh-dao-hoa-phat-sg910.html
http://hoaphat.net/ghe-da-van-phong-sg912.html
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17  SG913 3.687.000 

 

 

2.580.000 

 

            

2.387.000 650 640 

1160 

÷  

1215 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay nhựa sơn phủ 

mầu nhũ chì. 
 

18  SG915 3.612.000 2.204.000 2.064.000 630 710 

1165 

÷ 

1220 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Tay gỗ sơn kết hợp thép 

mạ, chân hợp kim nhôm. 
 

19  SG916 3.333.000 

DP01 

2.204.000 

2.021.000 740 670 

1240 

- 

1295 

Ghế lãnh đạo kiểu dáng 

hiện đại, đệm tựa bọc da, 

da CN hoặc PVC. Chân 

hợp kim nhôm. 
  

MF02 

2.430.000 

20  SG918  2.021.000  630 650 

1190 

- 

1245 

Ghế lãnh đạo kiểu dáng 

hiện đại, đệm tựa bọc da 

CN. Chân, tay ghế bằng 

nhựa. 
  

21  SG919  2.096.000  640 600 

1220 

- 

1275 

Ghế cao cấp khung tựa 

nhựa bọc Da công nghiệp. 

Chân thép mạ. 

 

22  SG920 3.935.000 2.827.000  670 

700 

- 

1590 

880 

- 

1170 

Ghế da cao cấp, có cơ cấu 

ngả tựa và cơ cấu để chân 

nằm ngả thư giãn. Đệm 

tựa bọc da thật hoặc da 

CN. Chân hợp kim nhôm. 
 

23  SG9700 3.214.000  

 

2.494.000 

 

2.279.000 600 700 

1020 

÷  

1075 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN hoặc PVC. 

Chân tay bằng nhôm đúc. 

 

24  SG921 3.171.000 1.989.000 1.871.000 575 

615 

- 

1410 

1100 

- 

1155 

Ghế lãnh đạo có đệm tựa 

bọc da, da CN, hoặc PVC. 

Tựa ghế ngả hãm được 

nhiều góc độ, có cơ cấu 

để chân năm nghỉ thư 

giãn, chân mạ  

III. Ghế lãnh đạo lưng cao 

1  SG216 855.000 640 640 

1125 

÷ 

1250 

Ghế lưng cao, đệm tựa bọc vải, chân tay bằng 

nhựa.  

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-da-cao-cap-sg913.html
http://hoaphat.net/ghe-lanh-dao-hoa-phat-sg915.html
http://hoaphat.net/ghe-da-truong-phong-sg916.html
http://hoaphat.net/ghe-da-truong-phong-sg918.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-da-cao-cap-hoa-phat-sg919.html
http://hoaphat.net/ghe-luoi-hoa-phat-sg920.html
http://hoaphat.net/ghe-da-truong-phong-sg9700.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-sg921.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-boc-ni-sg216h.html
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2  SG602 1.097.000 660 730 

1145 

÷ 

1270 

Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân 

tay bằng nhựa. 

 

3  SG702 855.000 620 610 

1155 

÷ 

1210 

Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân 

tay bằng nhựa. 

 

4  SG702B 

951.000 

670 720 

1155 

÷ 

1240 

Ghế lưng cao đệm tựa liền khối bọc da CN, chân 

tay bằng nhựa, tay ghế có ốp bọc da CN. 

 

919.000 
Ghế lưng cao đệm tựa liền khối bọc PVC, chân 

tay bằng nhựa, tay ghế có ốp bọc da PVC. 

5  SG704 919.000 610 670 

1115 

÷ 

1270 

Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân 

tay bằng nhựa. 

 

6  SG704B 984.000 610 670 

1115 

÷ 

1270 

Ghế lưng cao đệm tựa liền khối, chân tay bằng 

nhựa, đệm tựa và ốp tay ghế bọc da CN. 

 

7  SG801 1.978.000 650 660 

1105 

÷ 

1160 

Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân 

tay bằng nhựa. 

 

IV. Ghế lưng trung 

1  SG1425 

858.000 

590 590 

955 

÷ 

1080 

Ghế lưng trung, đệm tựa bọc vải, chân tay 

bằng nhựa. 

-Nhựa màu ghi. 

 

745.000 -Nhựa màu đen 

2  SG225 822.000 580 610 

1000 

÷ 

1125 

Ghế lưng trung, đệm tựa bọc vải, chân tay 

bằng nhựa. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-xoay-boc-ni-sg602h.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-boc-ni-sg702h.html
http://hoaphat.net/ghe-lanh-dao-hoa-phat-sg702b.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-hoa-phat-sg704h.html
http://hoaphat.net/ghe-lanh-dao-hoa-phat-sg704b.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-van-phong-sg801h.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-lung-trung-hoa-phat-sg1425.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-van-phong-sg225h.html
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3  SG301 994.000 620 660 

995 

÷ 

1120 

 Ghế lưng trung, đệm tựa bọc vải, chân tay 

bằng nhựa. 

 

4  SG601 957.000 585 630 

1000 

÷ 

1125 

Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, 

chân tay bằng nhựa. 

 

5  SG603 

1.258.000 

580 700 

1020 

÷ 

1075 

Ghế lưng trung bọc PVC, chân mạ, tay ghế 

thép mạ kết hợp nhựa. 

 

1.365.000 
Ghế lưng trung bọc da CN, chân mạ, tay ghế 

thép mạ kết hợp nhựa. 

2.376.000 

Ghế lưng trung bọc da mặt tiếp xúc người sử 

dụng, chân mạ, tay ghế thép mạ kết hợp 

nhựa. 

6  SG606 

1.032.000 

600 640 

1020 

- 

1145 

Ghế lưng trung bọc PVC, chân tay bằng 

nhựa. 

 

1.140.000 
Ghế lưng trung bọc da CN, chân tay bằng 

nhựa. 

2.161.000 
Ghế lưng trung bọc da thật, chân tay bằng 

nhựa. 

7  SG607 1.183.000 560 600 

1040 

÷ 

1165 

Ghế xoay lưng trung bọc PVC, chân mạ, tay 

ghế thép mạ kết hợp gỗ tự nhiên sơn 

 

8  SG710 860.000 560 640 

980 

÷ 

1105 

Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, 

chân tay bằng nhựa. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-xoay-hoa-phat-sg301h.html
http://hoaphat.net/ghe-hoa-phat-sg601h.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-lung-trung-sg603.html
http://hoaphat.net/ghe-lung-trung-hoa-phat-sg606.html
http://hoaphat.net/ghe-da-van-phong-sg607.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-lung-trung-sg710.html
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9  SG711 973.000 600 670 

945 

÷ 

1070 

Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, 

chân tay bằng nhựa. 

 

10  SG712 822.000 585 630 

985 

÷ 

1110 

Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, 

chân tay bằng nhựa. 

 

11  SG721 973.000 600 640 

1000 

÷ 

1125 

Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, 

chân tay bằng nhựa. 

 

12  
SG811 968.000 610 610 

 

1010 

÷ 

1135 

 

Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, 

chân tay bằng nhựa. 

 

V. Ghế nhân viên 

1  

SG130K 392.000 420 

540 

735 

÷ 

860 

Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, không 

tay. 

 

SG130 421.000 530 
Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, có tay 

nhựa. 

2  SG501 
968.000 

600 585 

895 

- 

1020 

Ghế cao cấp khung tựa nhựa bọc Da công 

nghiệp DP01, điều chỉnh được độ cao. 

Chân nhựa 

 1.032.000 Chân mạ 

3  SG502 
968.000 

600 520 

975 

- 

1100 

Ghế cao cấp khung tựa nhựa bọc Da công 

nghiệp D18, chân tay nhựa. 

Chân nhựa 

 1.032.000 Chân mạ 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-xoay-van-phong-sg711h.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-boc-ni-sg712h.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-hoa-phat-sg721h.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-hoa-phat-sg811h.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg130k.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg130.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-van-phong-hoa-phat-sg501.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-hoa-phat-sg502.html
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4  SG527 753.000 610 540 

955 

÷ 

1080 

Ghế nhân viên bọc vải, chân tay bằng nhựa. 

Ghế sử dụng bát 2 cần có thể ngả tựa được 

nhiều góc độ. 

 

5  SG528 806.000 610 530 

1000  

÷ 

1125 

Ghế nhân viên bọc vải, chân tay bằng nhựa. 

Ghế sử dụng bát 2 cần có thể ngả tựa được 

nhiều góc độ. 

 

6  SG529 543.000 455  470 

795 

÷  

 920 

Ghế nhân viên. Đệm tựa nhựa có mút bọc 

vải, không tay. 

 

7  SG532 715.000 520 500 

840 

÷ 

965 

Ghế nhân viên. Tựa nhựa, đệm mút bọc vải, 

có tay sắt mạ ốp nhựa. 

 

8  

SG550K 457.000 440 

540 

900 

÷  

1025 

Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, không 

tay. 

 

SG550 479.000 560 
Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, có tay 

nhựa. 

9  

SG555K 516.000 440 

500 

855 

÷  

980 

Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, không 

tay. 

 

SG555 545.000 540 
 Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, có tay 

nhựa. 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg527.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg528.html
http://hoaphat.net/ghe-xoay-hoa-phat-sg529.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg532.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg550k.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg550.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg550k.html
http://hoaphat.net/ghe-nhan-vien-hoa-phat-sg555.html

