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KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

1 TU15B1C2 3.204.000 1000 500 1950 

Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng 

cá nhân, gia đình. Bên trong tủ có 1 đợt cố 

định, 2 đợt di động, 1 ngăn phụ có khóa & 

1 suốt treo quần áo. Hai cánh dùng khóa 

riêng biệt. 
 

2 TU17B1C2 2.612.000 1000 500 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng 

cá nhân, gia đình. Tủ gồm 1 khoang lớn, 

bên trên gồm 1 đợt cố định và 1 suốt treo 

quần áo, bên dưới là 1 ngăn kéo ray bi. 

 

3 TU15B2C3 3.666.000 1350 500 1950 

Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng 

cá nhân, gia đình. Tủ gồm hai khoang lớn 

& 1 ngăn kéo. Khoang bên trái gồm 1 đợt 

cố định và 1 suốt treo quần áo, khoang bên 

phải gồm 1 đợt di động, 1 ngăn phụ có 

khóa và 1 suốt treo quần áo.  
 

4 TU17B2C3 3.462.000 1400 500 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng 

cá nhân, gia đình. Tủ gồm hai khoang lớn 

& 1 ngăn kéo. Khoang bên trái gồm 1 đợt 

cố định và 1 suốt treo quần áo, khoang bên 

phải gồm 1 đợt di động, 1 ngăn phụ có 

khóa và 1 suốt treo quần áo. 
 

5 TU15B3C4 5.010.000 1800 500 1950 

Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng 

cá nhân, gia đình. Tù gồm 3 khoang, 4 

cánh. Hai khoang ngoài cùng có suốt treo 

áo và đợt di động. Khoang giữa có đợt cố 

định và suốt treo áo. Khoang bên phải có 

ngăn phụ bảo mật bằng khóa mã két sắt. 
 

6 TU16 
2.580.000 

750 550 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm hai khoang: 1 

khoang có hai đợt cố định và một ngăn 

kéo, bên trong cánh có thể gắn gương. 1 

khoang có một đợt cố định và suốt treo 

quần áo. 

KT Gương : 800 x 300 x 3 (mm) 

Lưu ý : Giá bán không bao gồm gương  
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