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MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU09K2B 3.902.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần. Tủ 

gồm 2 khoang, mỗi khoang có 3 đợt cố 

định, chân tủ gắn bánh xe di chuyển. Các 

chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít. 

 

2 TU09K4B 
4.042.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 4 khoang, mỗi khoang có 1 đợt cố 

định, chân tủ gắn bánh xe di chuyển. Các 

chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít. 

     

 

3 TU09K6B 
4.128.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 6 khoang, chân tủ gắn bánh xe di 

chuyển. Các chi tiết tủ liên kết với nhau 

bằng vít  

 

4 TU09K2C 
4.311.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 2 khoang, mỗi khoang có 3 đợt cố 

định, cánh tủ bảo mật bằng cơ cấu khóa 

mã, chân tủ gắn bánh xe di chuyển. Các chi 

tiết tủ liên kết với nhau bằng vít  
 

5 TU09K4C 
4.859.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 4 khoang, mỗi khoang có 1 đợt cố 

định, cánh tủ bảo mật bằng cơ cấu khóa 

mã, chân tủ gắn bánh xe di chuyển. Các chi 

tiết tủ liên kết với nhau bằng vít  
 

6 TU09K6C 
5.343.000 1000 450 1900 

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ 

gồm 6 khoang, cánh tủ bảo mật bằng cơ 

cấu khóa mã, chân tủ gắn bánh xe di 

chuyển.Các chi tiết tủ liên kết với nhau 

bằng vít  
 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k2b.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k4b.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k6b.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k2c.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k4c.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k6c.html

