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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU981 1.129.000 378 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang cánh mở, 

bên trong có 2 đợt cố định và 1 suốt treo 

quần áo. 

 

  2 TU981-2K 1.903.000 619 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. 

 

3 TU981-3K 2.774.000 915 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang cánh  mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. 

 

4 TU982 1.183.000 378 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh có 1 

khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc. 
 

5 TU982-2K 2.150.000 619 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh có 1 

khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc. 
 

6 TU982-3K 2.924.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 

1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh có 1 

khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc. 
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-locker-cat981l.html
http://hoaphat.net/tu-sat-cat981-2k.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat981-3k.html
http://hoaphat.net/tu-locker-hoa-phat-cat982l.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat982-2k.html
http://hoaphat.net/tu-locker-hoa-phat-cat982-3k.html
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7 TU983 1.274.000 378 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

8 TU983-2K 2.215.000 619 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

9 TU983-3K 2.946.000 915 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

10 TU984 1.322.000 378 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

11 TU984-2L 2.225.000 762 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 8 khoang cánh mở. 

Cánh tủ đóng – mở bằng khóa Locker liền 

tay nắm. 

 

12 TU984-3K 3.193.000 915 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

13 TU985-4K 4.064.000 1213 450 1830 
Tủ locker 20 cánh. Trên mỗi cánh có 1 

khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat983l.html
http://hoaphat.net/tu-locker-cat983-2k.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat983-3k.html
http://hoaphat.net/tu-locker-cat984.html
http://hoaphat.net/tu-locker-hoa-phat-cat984-2l.html
http://hoaphat.net/tu-locker-hoa-phat-cat984-3k.html
http://hoaphat.net/tu-locker-20-ngan-hoa-phat-tu985-4k.html
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14 TU986 1.478.000 378 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

15 TU986-3K 3.720.000 915 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang cánh mở. 

Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc. 

 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-locker-hoa-phat-cat986l.html
http://hoaphat.net/tu-locker-cat986-3k.html

