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Ghế xoay cao hòa phát

cái

7

2

Ghế chân quỳ GL470

cái

5

3

Hộc sắt di động 3 ngăn
(HS1)

cái

1

4

Tủ hồ sơ sắt Hòa phát, 2
cánh sát

cái

2

5

Kệ đựng tài liệu (2m)
GS2K2

Bộ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ghế quầy bar khung mạ, đệm tựa
khung nhựa có 1 lớp đệm PVC,
ghế điều chỉnh được độ cao
-KT: 385 x 405 x 830/1000
Ghế hộp khung thép mạ, khung tựa
nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải
lưới xốp, ốp tay nhựa
_KT: 620 x 710 x 1115/1240
Hộc sắt di động sơn tĩnh điện, có 3
ngăn kéo sử dụng cơ cấu ray bi
-KT: 396 x 480 x 655
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang 2
cánh mở, mỗi khoang có 3 đợt di
động
-KT: 1000 x 450 x 1830

3

Giá thép đa năng 2 khoang, 5 tầng,
các đợt cố định, thanh trụ thép hộp
-KT: 2000 x 457 x 2000
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Tủ hồ sắt sơ Hòa phát, 2
cánh kính TU09K3

cái

1

Tủ sắt sơn tĩnh điện, 2 khoang trên
cánh kính, có 2 đợt di động,
khoang dưới 2 cánh sắt mở.
-KT: 1000 x 450 x 1830
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Ghế xoay làm việc
KT: 560 x 540 x 900 mm

cái

3

Ghế xoay nhân viên, đệm mút bọc
vải nỉ, chân nhựa tay nhựa
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Bục phát biểu

cái

2

9

Bục tượng bác Hồ thạch
cao

cái

2

- Kích thước: 800x600x1200
- Thương hiệu: Hòa Phát.
- Bục phát biểu LT01 được làm từ
gỗ công nghiệp phủ sơn PU cao
cấp, trang trí huỳnh nổi, phối màu
bắt mắt.
- Kích thước: 800x600x1200
- Thương hiệu: Hòa Phát.
- Bục để tượng Bác LTS02 được
làm từ gỗ công nghiệp phủ sơn PU
cao cấp, kết hợp trang trí giấy vân
đốm. Thiết kế tổng thể hình khối
cách điệu đài sen.
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