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TT 
MÃ  

SẢN PHẨM 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 
MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 

Rộng Sâu Cao 

I. Tủ hồ sơ 

1  TU07 2.225.000 915 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, cánh thép 

lùa, có 3 đợt di động. 

 

2 TU08 2.300.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, cánh kính 

lùa khung thép, có 3 đợt di động. 

KT kính : 1610 x 360 x 3 (mm) 

 

  3 TU08H 3.375.000 1200 450 2000 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, cánh kính 

lùa khung thép, có 4 đợt di động. 

KT kính : 1758 x 485 x 4 (mm) 

Lưu ý : Giá tủ không bao gồm kính  

4 TU09 2.150.000 915 450 1830 Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, 2 cánh mở 

dùng chung 1 khóa, có 3 đợt di động.  

 

5 TU09K3CK 2.300.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên 

có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. 

KT kính : 1027 x 366 x 3 (mm)  

6 TU09K3BCK 2.677.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên 

có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt lùa. 

KT kính : 1015 x 400 x 3 (mm) 
 

  7 TU09K3GCK 2.526.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên 

có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. 

KT kính : 1015 x 400 x 3 (mm)  
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat07s.html
http://hoaphat.net/tu-sat-cat08g.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu08h.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat09c.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat09k3.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat09k3b.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat09k3g.html
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8 TU09K3LCK 2.795.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang trên 

cùng có 2 đợt di động, khung cánh kính 

mở. Khoang giữa gồm 2 ngăn kéo. Khoang 

dưới cùng có 2 cánh sắt mở. 

KT kính : 842 x 363 x 3 (mm)  

9 TU09K2 2.526.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 khoang cánh 

mở, mỗi khoang có 3 đợt di động.  

 

10 TU09K2N 2.257.000 915 450 1830 

11 TU09K2SA 2.494.000 1000 500 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 khoang cánh 

mở, mỗi khoang có 2 đợt di động và một 

suốt treo quần áo.  

 

12 TU09K4 2.344.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 khoang cánh 

mở, mỗi khoang có 1 đợt di động. 

 

13 TU09K4N 2.236.000 915 450 1830 

14 TU09K6 2.483.000 1000 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 6 khoang cánh 

mở.  

 

15 TU09K6N 2.311.000 915 450 1830 

16 TU09K5CK 3.290.000 1350 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang: 1 

khoang cánh kính có 2 đợt di động,  1 

khoang  gồm hai cánh sắt mở, 1 khoang 

cánh sắt dài bên trong có 1 suốt treo quần 

áo, 2 đợt cố định. 

KT kính : 1027 x 315 x 3 (mm) 
 

17 TU09K7CK 3.483.000 1380 450 1830 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 6 khoang, bên 

trên là 3 cánh kính, bên dưới 3 cánh sắt 

KT kính : 1027 x 315 x 3 (mm) 
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat09k3l.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat09k2t.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k2n.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat09k2.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat09k4.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu09k4n.html
http://hoaphat.net/tu-ho-so-cat09k6.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-6-ngan-tu09k6n.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat09k5.html
http://hoaphat.net/tu-ho-so-hoa-phat-tu09k7ck.html
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18 TU09K7GCK 3.601.000 1350 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 5 khoang,, bên 

trên gồm 2 khoang cánh kính : 1 khoang 

cánh lùa và 1 khoang cánh mở, bên dưới là 

2 khoang cánh sắt mở 

KT kính cánh mở: 1027 x 315 x 3 (mm) 

KT kính cánh lùa: 1019 x 346 x 3 (mm)  

19 TU09D 2.258.000 915 450 1830 Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 1 khoang lớn và 3 đợt di động 

 

20 TU09K2D 2.634.000 1000 450 1830 
Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 2 khoang cánh mở, mỗi 

khoang có 3 đợt di động 
 

21 TU09K3D 2.408.000 1000 450 1830 
Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ có khoang trên là cánh kính với 2 

đợt di động, khoang dưới 2 cánh sắt mở 
 

22 TU09K4D 2.451.000 1000 450 1830 
Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 4 khoang cánh mở, mỗi 

khoang có 1 đợt di động 
 

23 TU09K5D 3.451.000 1350 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ được thiết kế gồm 3 khoang với 1 

khoang cánh kính mở, có 2 đợt di động, 

khoang dưới là 2 cánh sắt mở và 1 khoang 

cánh mở dài có suốt treo quần áo, 2 đợt cố 

định 

 

 

24 TU09K6D 2.591.000 1000 450 1830 Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 6 khoang cánh sắt mở 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat09k7g.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-tu09d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-tu09k2d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-tu09k3d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-tu09k4d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-tu09k5d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-tu09k6d.html
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25 TU09K7D 3.677.000 1367 450 1830 

Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng 

phù hợp với không gian văn phòng hiện 

đại. Tủ gồm 3 khoang cánh kính kết hợp 

với 3 khoang cánh mở bên dưới. Bên trong 

mỗi khoang kính có 2 đợt di động  

II. Tủ ghép 

1 TU88G 1.408.000 880 407 915 
Tủ sắt cánh lùa sơn tĩnh điện gồm 1 khoang, 2 

đợt di động. 

KT kính TU88G  : 734 x 342 x 3 (mm) 

KT kính TU118G: 734 x 488 x 3 (mm) 

 

2 TU118G 1.613.000 1180 407 915 

3 TU88S 1.360.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, có 2 đợt di 

động,  sử dụng 2 cánh thép lùa. 

 

4 TU118S 1.559.000 1180 407 915 

5 TU88-4D 2.150.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang 4 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh 

khóa dàn. 

 

6 TU88-7D 2.204.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở có 1 khóa mã, bên trong có 2 

đợt di động. Khoang 7 ngăn kéo sử dụng 

chung 1 thanh  khóa dàn. 

 

7 TU88-7DB 2.172.000 880 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 

cánh sắt mở  bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh  

khóa dàn. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-tu09k7d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat88g.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118g.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat88s.html
hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118s.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu88-4d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu88-7d.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-tu88-7d-b.html
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8 TU118-4D 2.301.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang 

cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. 

Khoang ở giữa có 2 đợt di động. Khoang 4 

ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn. 

 

9 TU118-7D 2.505.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Hai khoang 

bên ngoài mỗi khoang có 1 khóa mã, 2 đợt 

di động. Khoang giữa có 7 ngăn kéo sử 

dụng chung 1 thanh khóa dàn. 

 

10 TU118-7DB 2.268.000 1180 407 915 

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Hai khoang 

bên ngoài mỗi khoang có 2 đợt di động. 

Khoang giữa có 7 ngăn kéo sử dụng chung 

1 thanh khóa dàn. 

 

11 TU118-12D 2.946.000 1180 407 915 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi 

khoang có 4 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh 

khóa dàn. 

 

12 TU118-21D 3.322.000 1180 407 915 
Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi 

khoang có 7 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh 

khóa dàn. 

 

III. Tủ gấp gọn 

1 TU06F 1.484.000 915 450 950 

Tủ sắt sơn tĩnh điện có khả năng gấp gọn 

khi không sử dụng. Tủ có 1 đợt cố định để 

tài liệu. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-cat118-4dt.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118-7dt.html
http://hoaphat.net/tu-ghep-tu118-7db.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat118-12dt.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat118-21dt.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-hoa-phat-tu06f.html
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2 TU09F 2.376.000 915 450 1830 

Tủ sắt sơn tĩnh điện có khả năng gấp gọn 

khi không sử dụng. Tủ có 3 đợt cố định để 

tài liệu. 

 

 

IV. Tủ File 

1 TU2F 1.838.000 465 620 712 Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 ngăn kéo đựng 

File chuyển động bằng cơ cấu ray bi. 

 

2 TU3F 2.193.000 465 620 1016 Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 ngăn kéo đựng 

File chuyển động bằng cơ cấu ray bi. 

 

3 TU3FD 1.828.000 915 450 915 
Tủ File 3 ngăn kéo sơn tĩnh điện màu trắng 

sáng phù hợp với không gian văn phòng 

hiện đại 
 

4 TU4F 2.537.000 465 620 1320 Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 ngăn kéo đựng 

File chuyển động bằng cơ cấu ray bi. 

 

5 TU4FN 3.376.000 915 450 1348 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 ngăn kéo đựng 

File, ngăn kéo chuyển động bằng kết cấu 

ray bi. 

 

6 TU7F 1.532.000 380 457 676 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 7 ngăn kéo 

chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. 

Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa 

dàn. 
 

7 TU10F 1.930.000 380 457 918 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 10 ngăn kéo 

chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. 

Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa 

dàn. 
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-hoa-phat-tu09f.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat2f.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat3f.html
http://hoaphat.net/tu-file-tu3fd.html
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat4f.html
http://hoaphat.net/tu-tai-lieu-sat-hoa-phat-tu4fn.html
http://hoaphat.net/tu-sat-hoa-phat-cat7f.html
http://hoaphat.net/tu-file-cat10f.html
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8 TU15F 2.580.000 380 457 1320 

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 15 ngăn kéo 

chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. 

Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa 

dàn. 
 

V. Tủ Locker 

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. 
 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-sat-van-phong-cat15f.html
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
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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. 
 

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. 

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-locker-hoa-phat-cat982-3k.html
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
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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. 

 

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. 

 

VI. Tủ sắt an toàn 

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  

 

http://hoaphat.net/
http://hoaphat.net/tu-locker-20-ngan-hoa-phat-tu985-4k.html
http://hoaphat.net/tu-locker-hoa-phat-cat986l.html
http://hoaphat.net/tu-locker-cat986-3k.html
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
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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/
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