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Hình ảnh Mã sản phẩm 
Kích thước 

Rộng x Sâu x Cao 
Mô tả 

Giá Bán 

(VNĐ) 

 

TC01B 650 

740 

- 

860 

1000 

Ghế hội trường khung thép. Đệm tựa 

mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa nhựa. 

(Giá sản phẩm là giá 2 chỗ/ băng)  

 

2.024.000 
Giá SP thay đổi theo 

số chỗ/ băng. 

Click xem chi tiết 

 

TC02B 650 

740 

- 

860 

1000 

Ghế hội trường khung thép. Đệm tựa 

mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa gỗ. 

(Giá sản phẩm là giá 2 chỗ/ băng)  

 

2.576.000 
 Giá SP thay đổi 

theo số chỗ/ băng. 

Click xem chi tiết 

 

TC03B 650 

740 

- 

860 

1000 

Ghế hội trường khung thép. Đệm tựa 

mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa nhựa. 

(Giá sản phẩm là giá 2 chỗ/ băng)  

 

2.219.500 
 Giá SP thay đổi 

theo số chỗ/ băng. 

Click xem chi tiết 

http://ghehoitruongdep.com/
http://ghehoitruongdep.com/ghe-hoi-truong-cao-cap-hoa-phat-tc01b/
http://ghehoitruongdep.com/ghe-hoi-truong-TC02B
ghehoitruongdep.com/ghe-hoi-truong-TC03B
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TC04B 640 

740 

- 

860 

1000 

Ghế hội trường khung thép. Đệm tựa 

mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa gỗ. 

(Giá sản phẩm là giá 2 chỗ/ băng)  

 

4.427.500 
 Giá SP thay đổi 

theo số chỗ/ băng. 

Click xem chi tiết 

 

TC05 700 740 1080 

Ghế hội trường khung thép kết hợp 

nhựa, đệm tựa mút đúc bọc vải. 

(Giá sản phẩm là giá 2 chỗ/ băng)  

 

5.129.000 
 Giá SP thay đổi 

theo số chỗ/ băng. 

Click xem chi tiết 

 

TC06B 640 

740 

- 

860 

1000 

Ghế hội trường khung nhôm đúc, 

đệm tựa mút bọc vải, ốp đệm tựa gỗ 

(Giá sản phẩm là giá 2 chỗ/ băng)  

 

4.059.500 
 Giá SP thay đổi 

theo số chỗ/ băng. 

Click xem chi tiết 

http://ghehoitruongdep.com/
http://ghehoitruongdep.com/ghe-hoi-truong-TC04B
http://ghehoitruongdep.com/ghe-hoi-truong-TC05
http://ghehoitruongdep.com/ghe-hoi-truong-TC06B
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TC07B 630 

630 

- 

900 

890 

Ghế hội trường khung thép, đệm mút 

đúc bọc vải, tay, ốp tựa bằng gỗ. Ghế 

có cơ cấu gấp bàn viết làm bằng hợp 

kim nhôm cao cấp, sử dụng thuận 

tiện, nhẹ nhàng. 

(Giá sản phẩm là giá 2 chỗ/ băng) 

 

4.542.000 
 Giá SP thay đổi 

theo số chỗ/ băng. 

Click xem chi tiết 

PHÒNG BÁN HÀNG MIỀN BẮC : Số 183 - 185 Đường Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội 
 
Điện thoại Miền Bắc : 04.3550 5888 - Fax : 04.37 37 30 88 
 
Hotline : 0943. 203 . 999 
 
Email : hoaphat185@gmail.com 
 
Chi Nhánh HỒ CHÍ MINH : 51 Bạch Đằng, Phường 15, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh 
 
Điện thoại Miền Nam : 08.3511 9211 - 0906.727729 -Fax : 08.38997105 
 
Nhà Máy : KM 17 Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên 
 
Văn Phòng Tập Đoàn : 39 Nguyễn Đình Chiểu - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 
Cổng thông tin Tập Đoàn Hoaphat.com.vn 

http://ghehoitruongdep.com/
mailto:hoaphat185@gmail.com
http://ghehoitruongdep.com/ghe-hoi-truong-TC07B

