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  Khung kệ thép - L x 2, kệ bổ sung dài 84cm x 3 
Kệ bổ sung loại hẹp, rộng 12cm (dùng cho loại dài 84cm) x 2 

Khung gia cố kệ, dài 84cm 
Vách lưng kệ - L  x 2, và S, điều chỉnh được chiều cao

 Khung kệ thép - L x 2, kệ bổ sung dài 84cm x 5 
Thanh thép treo quần áo -L, dài 84cm

Vách lưng kệ- L x 2 	

Kệ gỗ sồi khung inox rộng - L Kệ gỗ óc chó khung inox - M

Bộ kệ hoàn chỉnh gồm khung và mâm kệ. Có 5 kích thước chiều cao để lựa chọn. Chiều sâu 41cm, kệ thép chỉ có 
chiều sâu 25cm.

Ván kệ gồm 4 loại. 
※  Các loại ván kệ bằng gỗ sồi, 

gỗ óc chó, và thép không gỉ 
không dùng được ván kệ 
112cm.

Mâm kệ

Thanh chéo 

(để gia cố)

Khung kệ

212,5cm

175,5cm

120cm

83cm

46cm

Thanh ngang

18,5cm

41cm25cm

Cấu tạo chung của các loại kệ
Thân kệ bao gồm phần khung kệ, thanh ngang và các tấm mâm kệ. 
Lắp ráp đơn giản, vị trí của các mâm kệ có thể được điều chỉnh trong khoảng cách 18,5cm.

Gợi ý kết hợp các loại kệ
Khung kệ và ván kệ có thể thay đổi theo nhu cầu để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. 
Thiết kế thích hợp với mọi mục đích sử dụng.

Từng bộ phận của kệ được bán riêng giúp bạn có thể lựa chọn tuỳ theo nhu cầu 
của mình. Đây còn là một loại kệ đa chức năng, sử dụng được cho nhiều mục 
đích như tủ đồ, tủ quần áo, kệ sách v.v...

Kệ inox và kệ thép

112cm ※

84cm

56cm

42cm
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Một số ứng dụng của sản phẩm kệ kết hợp cùng sản phẩm của MUJI
Các sản phẩm được tư vấn nội thất chúng tôi gợi ý cho ngôi nhà xinh của bạn.

Kệ quần áo bằng gỗ sồi khung inox 
Dài 86 x Rộng 41 x Cao 175,5cm

Kệ Tivi bằng gỗ sồi khung inox 
Dài 112 x Rộng 41 x Cao 46cm

Kệ dùng đựng chén bằng gỗ sồi khung inox 
Dài 86 x Rộng 41 x Cao 175,5cm

Hai kệ gỗ sồi ghép



8

K
ệ inox và kệ thép

Kệ quần áo bằng inox màu xám nhạt
Dài 86 x Rộng 41 x Cao 175,5cm

Kệ thép màu xám nhạt có bánh xe
Dài 58 x Rộng 41 x Cao 88cm

Kệ giặt ủi bằng inox màu xám nhạt
Dài 86 x Rộng 41 x Cao 175,5cm
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Kệ inox

Rộng - L 
Dài 86 x Cao 175,5cm

※Chiều Rộng 41cm 

Rộng - M 
Dài 86 x Cao 120cm

Rộng - S 
Dài 86 x Cao 83cm

L 
Dài 58 x Cao 175,5cm

M 
Dài 58 x Cao 120cm

S 
Dài 58 x Cao 83cm

Kệ inox, khung inox  
02999032 | Rộng - L       7.490.000VND

02999063 | L   6.490.000VND

02999049 | Rộng - M        6.490.000VND

02999070 | M                  4.790.000VND

02999056 | Rộng - S     4.790.000VND

02999087 | S    3.790.000VND

Kệ gỗ sồi, khung inox 
37238992 | Rộng - L       7.490.000VND

37236493 | L  6.490.000VND

37239005 | Rộng - M     6.490.000VND

37238978 | M  4.790.000VND

37239012 | Rộng - S       4.790.000VND

37238985 | S  3.790.000VND

Kệ gỗ óc chó, khung inox 
37236462 | Rộng - L  7.990.000VND

37236424 | L  6.990.000VND

37236479 | Rộng - M  6.990.000VND

37236431 | M  5.290.000VND

37236486 | Rộng - S  5.290.000VND

37236455 | S  4.290.000VND

[Tải trọng]
Cân nặng mỗi kệ khoảng 30kg
Loại cao 212,5cm: đến 100kg 
Loại cao 175,5cm: đến 100kg 
Loại cao 120cm: đến 75kg 
Loại cao 83cm: đến 50kg 
Loại cao 46cm: đến 30kg 
※Áp dụng trong trường hợp tải trọng 
đồng đều trên toàn bộ kệ

[Kích thước lọt lòng]

Loại dài 84cm: Dài 80 x Rộng 39,5cm
Loại dài 56cm: Dài 52 x Rộng 39,5cm
Loại dài 42cm: Dài 38 x Rộng 39,5cm

※Vật liệu đi kèm kệ bổ sung là thép 
không gỉ. Phần móc được làm bằng 
inox để đi cùng với phần khung kệ 
inox.

Mâm kệ inox xám nhạt (bổ sung)

	37414525 | Cho loại dài 84cm   999.000VND

37414532 | Cho loại dài 56cm  799.000VND

	37414549 | Cho loại dài 42cm  699.000VND

Bề mặt kệ được phủ lớp sơn epoxy
Phần móc làm bằng inox ※1

Mâm kệ inox bổ sung 	

02998509 | Cho loại dài 84cm   999.000VND

02998516 | Cho loại dài 56cm   799.000VND

02998523 | Cho loại dài 42cm   699.000VND

Mâm kệ inox xám đậm (bổ sung) 

37414488 | Cho loại dài 84cm   999.000VND

37414495 | Cho loại dài 56cm   799.000VND

37414501 | Cho loại dài 42cm   699.000VND

Bề mặt kệ được phủ lớp sơn epoxy
Phần móc làm bằng inox ※1

Mâm kệ gỗ sồi (bổ sung) 
37167025 | Cho loại dài 84cm  999.000VND

37167032 | Cho loại dài 56cm  799.000VND

37167049 | Cho loại dài 42cm  699.000VND

Bề mặt: ván MDF dán lớp veneer gỗ sồi, sơn 
nhựa acrylic. Phần móc làm bằng inox.

Mâm kệ gỗ óc chó (bổ sung) 
37167056 | Cho loại dài 84cm   1.299.000VND

37167063 | Cho loại dài 56cm   899.000VND

	37167070 | Cho loại dài 42cm   799.000VND

Bề mặt: ván MDF dán lớp veneer gỗ óc chó, sơn 
nhựa acrylic. Phần móc làm bằng inox.

Mâm kệ inox lưới (bổ sung)
61179322 | Cho loại dài 84cm   999.000VND

61179339 | Cho loại dài 56cm   799.000VND

61179346 | Cho loại dài 42cm     699.000VND

※Móc nối điều chỉnh chiều cao không dùng 
được cho sản phẩm này.

Mâm Kệ bổ sung Có 6 loại vật liệu để bạn lựa chọn cho phù hợp với không gian sống.

Set Kệ thép được lắp ráp sẵn, gồm nhiều kích thước cho khách hàng lựa chọn.

Thanh inox chéo

	61179261 | L - Dài 84cm 	
  349.000VND

	61179278 | S - Dài 42~56cm 	
  299.000VND

Thanh chéo
Bộ phận dùng để gia cố, ngăn chặn sự rung lắc của kệ

Khung kệ
Khung kệ dùng để đỡ các bộ phận kệ, có thể thay đổi kích thước và chiều cao tuỳ theo nhu cầu.

Khung inox (bổ sung) 

61179223 | L - Cao 175,5cm    1.999.000VND

61179230 | M - Cao 120cm    1.299.000VND

	61179247 | S - Cao 83cm    849.000VND

61179254 | Mini - Cao 46cm    649.000VND

SM MiniL 
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Mâm kệ hẹp bổ sung - Cao 12cm (cho loại dài 84cm)  
37413931 | Inox  799.000VND

	37413917 | Gỗ sồi  799.000VND

Bề mặt: ván MDF dán lớp veneer gỗ sồi, sơn nhựa acrylic. Phần móc làm bằng inox.

	37413924 | Gỗ óc chó  899.000VND

Bề mặt: ván MDF dán lớp veneer gỗ óc chó, sơn nhựa acrylic. Phần móc làm bằng inox.
[Tải trọng]: khoảng 5kg
[Kích thước lọt lòng]: Dài 79,5 x Cao 12cm

Mâm kệ hẹp bổ sung Sử dung kết hợp để tối ưu không gian kệ. Mâm kệ góc Kệ hình chữ L. Thay đổi hướng lắp đặt bằng cách thay đổi vị trí phần nối.

Mâm kệ góc bổ sung (Dài 84cm) 
37413887| Gỗ sồi  1.999.000VND

Bề mặt: ván MDF dán lớp veneer gỗ sồi, sơn nhựa acrylic. Phần móc làm bằng inox.

37413894| Gỗ óc chó  2.299.000VND

Bề mặt: ván MDF dán lớp veneer gỗ óc chó, sơn nhựa acrylic. Phần móc làm bằng inox.
[Tải trọng]: khoảng 30kg
[Kích thước lọt lòng]

80cm

80cm
39,5cm

39,5cm

※ Trong trường hợp bạn muốn sử dụng kệ góc bổ sung 
riêng biệt với các bộ phận khác, cần phải có thêm các 
phần gia cố và thanh để gia cố cường độ. Vui lòng tham 
khảo ý kiến nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết.

Vách lưng Dùng để phân vùng và bảo vệ các đồ vật khỏi bị hư hỏng do rớt.

Vách lưng kệ thép - xám nhạt - S 
(dùng được cho 2 tầng) 
82141184 | Cho loại dài 84cm  349.000VND

82141191 | Cho loại dài 56cm  299.000VND

Bề mặt được phủ lớp sơn epoxy.

Vách lưng kệ thép - xám nhạt - L 
(dùng được cho 3 tầng)
	82141207 | Cho loại dài 84cm  599.000VND

82141214 | Cho loại dài 56cm  399.000VND

Bề mặt được phủ lớp sơn epoxy.

Vách lưng kệ thép - xám đậm - S 
(dùng được cho 2 tầng)
	76580997 | Cho loại dài 84cm  349.000VND

76581000 | Cho loại dài 56cm  299.000VND

Bề mặt được phủ lớp sơn epoxy.

Vách lưng kệ thép - xám đậm - L 
(dùng được cho 3 tầng)
76580775 | Cho loại dài 84cm  599.000VND

76580782 | Cho loại dài 56cm  399.000VND

Bề mặt được phủ lớp sơn epoxy.

Phụ kiện tuỳ chọn Bạn có thể mua kèm các phụ kiện này tuỳ mục đích sử dụng.

Bộ điều chỉnh độ cao kệ inox 
có thể điều chỉnh chiều cao 

76580850 | 4 cái  249.000VND

Thép mạ niken
※ Có thể nâng chiều cao tối đa là 9,5cm 

khi sử dụng bộ phận điều chỉnh này.
※Không sử dụng cho các loại "Kệ lưới", 

"Kệ góc", và "Kệ hẹp cao 12cm".

Thanh thép treo quần áo
	61179797 | Cho loại dài 84cm      449.000VND

61179803 | Cho loại dài 56cm    349.000VND

Phần viền bằng inox
Tải trọng: 10kg

※ Dùng được cho cả kệ thép

Giỏ kệ inox 
82141221 | Cho loại dài  84cm   999.000VND

Phần khung: thép

Bánh xe kệ thép
61179780 | 4 cái   249.000VND

※  Vui lòng không sử dụng cho kệ có kích 
thước L.

※ Nếu dùng thêm bộ phận điều chỉnh, chiều 
cao có thể đạt tới 5,1cm.

※ Chỉ nên dùng 1/2 tải trọng của kệ khi sử 
dụng cùng bánh xe.

Vách bên/ Thanh chéo Dùng để lắp vào bên hông khung kệ, giúp giữ các đồ vật không bị rớt.

Vách bên - S (dùng được cho 2 tầng)
61179285 | Inox  599.000VND

Phần viền cũng bằng inox

82141177 | Xám nhạt              299.000VND	
	76580904 | Xám đậm 299.000VND

Bề mặt được phủ lớp sơn epoxy.

Vách bên - L (dùng được cho 3 tầng)
37415386 | Inox  849.000VND

Phần viền cũng bằng inox

	82141160 | Xám nhạt         399.000VND	
76581406 | Xám đậm         399.000VND

Bề mặt được phủ lớp sơn epoxy.
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Ngăn kéo tủ gỗ Các ngăn kéo có thể được thêm vào giúp bạn tối ưu việc lưu trữ các vật dụng tốt hơn.

Bộ 2 ngăn kéo 	

	82011302 | Gỗ sồi  1.299.000VND

	02528539 | Gỗ óc chó  1.699.000VND

Dài 26 x Rộng 37 x Cao 34,5cm 	
Tải trọng: đầu tủ và ngăn kéo chịu vật nặng khoảng 3kg. 

Bộ 2 ngăn kéo gỗ loại rộng 	

	82011319 | Gỗ sồi  1.699.000VND

	02528546 | Gỗ óc chó  1.999.000VND

Dài 52 x Rộng 37 x Cao 34,5cm 	
Tải trọng: đầu tủ và ngăn kéo chịu vật nặng khoảng 5kg.

Hộc lưu trữ  
	82011364 | Gỗ sồi  1.299.000VND

	02528683 | Gỗ óc chó  1.699.000VND

Dài 52 x Rộng 37 x Cao 34,5cm 	
Tải trọng: tấm trên và ngăn tủ chịu vật nặng khoảng 
5kg.

Bộ 4 ngăn kéo 	

	82011340 | Gỗ sồi  1.999.000VND

	02528669 | Gỗ óc chó  2.299.000VND

Dài 26 x Rộng 37 x Cao 34,5cm 	
Tải trọng: đầu tủ và ngăn kéo chịu vật nặng khoảng 1kg. 

Bộ 4 ngăn kéo gỗ loại rộng 
	82011357 | Gỗ sồi  2.299.000VND

	02528676 | Gỗ óc chó  2.499.000VND

Dài 52 x Rộng 37 x Cao 34,5cm 
Tải trọng: đầu tủ 5kg, ngăn kéo 2kg.

Có thể kết hợp với kệ hoặc dùng như sản phẩm độc lập.

Cần sử dụng móc nối khi sử dụng ngăn 
kéo trực tiếp trên sàn nhà, và có thể 
chồng hai ngăn kéo lên nhau để sử dụng.

※ Vui lòng không đặt kệ trên các vật dụng nội thất khác có chiều cao hơn 46,5cm.
※ Khi dùng sản phẩm để đặt bên trong các loại ngăn kéo lưu trữ khác ở một nơi khó bị đổ do va chạm, không nên dùng cho loại cao hơn 85cm.

[Chất liệu bộ ngăn kéo gỗ sồi]
Thân/ ngăn kéo: MDF (veneer gỗ sồi)
Vách lưng/ đáy ngăn kéo: MDF
Bề mặt được xử lý phủ nhựa acrylic.

[Chất liệu bộ ngăn kéo gỗ óc chó]
Thân/ ngăn kéo: MDF (veneer gỗ óc chó)
Vách lưng/ đáy ngăn kéo: MDF
Bề mặt được xử lý phủ nhựa acrylic.

Chất liệu ngăn kéo gỗ sồi loại rộng
Thân: MDF (veneer gỗ sồi)
Vách lưng: MDF dạng in

Chất liệu ngăn kéo gỗ óc chó loại rộng
Thân: MDF (veneer gỗ óc chó)
Vách lưng: MDF dạng in
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SL M Mini

SL	 M Mini

Kệ thép

Rộng - L
Dài 86 x Cao 175,5cm

※Chiều rộng 41cm 

Rộng - M
Dài 86 x Cao 120cm

Rộng - S 
Dài 86 x Cao 83cm

Rộng - Mini 
Dài 86 x Cao 46cm

L 
Dài 58 x Cao 175,5cm

M 
Dài 58 x Cao 120cm

S 
Dài 58 x Cao 83cm

Mini 
Dài 58 x Cao 46cm

Bộ kệ thép rộng 41cm màu xám nhạt 
02999094 | Rộng - L   2.990.000VND

	02999131 | L   2.499.000VND

	02999100 | Rộng - M  2.499.000VND

02999148 | M   1.999.000VND

02999117 | Rộng - S   1.999.000VND

02999155 | S    1.699.000VND

02999124 | Rộng - Mini   1.699.000VND

	02999162 | Mini   1.299.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy

Nguyên set
Có 2 chiều dài và 4 loại chiều cao khác nhau cho bạn lựa chọn.

[Tải trọng loại 41cm] kệ: khoảng 30kg
Loại cao 212,5cm: dưới 100kg          Cao 175,5cm: dưới 100kg
Loại cao 120cm: dưới 75kg               Cao 83cm: dưới 50kg
Loại cao 46cm: dưới 30kg

[Tải trọng loại 25cm] kệ: khoảng 20kg
Loại cao 175,5cm: dưới 70kg            Cao 120cm: dưới 50kg
Loại cao 83cm: dưới 40kg                 Cao 46cm: dưới 30kg
※ Áp dụng cho trường hợp tải trọng đồng đều trên bề mặt kệ

[Kích thước lọt lòng loại 41cm]
Loại dài 112cm: Dài 108 x Rộng 39,5cm   Loại dài 84cm: Dài 80 x Rộng 39,5cm
Loại dài 56cm: Dài 52 x Rộng 39,5cm       Loại dài 42cm: Dài 38 x Rộng 39,5cm

[Kích thước lọt lòng loại 25cm]
Loại dài 84cm: Dài 80 x Rộng 24,5cm       Loại dài 56cm: Dài 52 x Rộng 24,5cm

Mâm kệ thép xám bổ sung - 41cm
61179551 | Cho loại dài  84cm   449.000VND

61179568 | Cho loại dài  56cm   349.000VND

61179575 | Cho loại dài  42cm   299.000VND

Mâm kệ MDF bổ sung màu xám - 
41cm
61179582 | Cho loại dài 84cm      649.000VND

	61179599 | Cho loại dài  56cm    499.000VND

	61179605 | Cho loại dài  42cm    449.000VND

Mâm kệ thép xám nhạt (bổ sung)
02998547 | Dài 84cm   449.000VND

02998554 | Dài 56cm   349.000VND

02998561 | Dài 42cm                    299.000VND

Mâm kệ bổ sung Kết hợp tuỳ theo không gian và nhu cầu. Khung kệ Dùng bổ sung để tăng chiều cao hoặc chiều dài của kệ.

Khung thép bổ sung màu xám - 41cm 	

02998394 | L - Cho chiều cao 175,5cm    649.000VND

02998387 | M - Cho chiều cao 120cm    449.000VND

	02998370 | S - Cho chiều cao 83cm    349.000VND

02998363 | Mini - Cho chiều cao 46cm    229.000VND

Khung thép bổ sung màu xám - 41cm 	

61179629 | L - Cho chiều cao 175,5cm    649.000VND

	61179636 | M - Cho chiều cao 120cm    449.000VND

61179643 | S - Cho chiều cao 83cm    349.000VND

61179650 | Mini - Cho chiều cao 46cm    229.000VND

Mâm kệ thép xám bổ sung - 25cm
	61179988 | Cho loại dài 84cm    399.000VND

61179995 | Cho loại dài 56cm  299.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy

Mâm kệ MDF bổ sung - 25cm
61180007 | Cho loại dài 84cm    599.000VND

	61180014 | Cho loại dài  56cm  449.000VND

Kệ gỗ: MDF, dán veneer, sơn nhựa acrylic.
Phần móc: thép phủ lớp sơn epoxy.

Khung thép bổ sung màu xám - 25cm
	61180021 | L - Cho chiều cao 175,5cm    599.000VND

61180038 | M - Cho chiều cao 120cm    349.000VND

61180045 | S - Cho chiều cao 83cm    299.000VND

	61180052 | Mini - Cho chiều cao 46cm    199.000VND

Thanh chéo màu xám nhạt  
 
02998738 | L - Cho loại dài 84cm 	

  149.000VND

02998745 | S - Cho loại dài 42~56cm 	

  149.000VND

Thanh chéo Bộ phận gia cố không cho kệ rung lắc.

Thanh chéo màu xám
61789941 | XL - Cho loại dài 112cm 	

   169.000VND

61179667 | L - Cho loại dài 84cm 	

  149.000VND

61179674 | S - Cho loại dài 42~56cm 	

  149.000VND
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K
ệ inox và kệ thép

※ Có thể dùng tối đa 3 bộ điều chỉnh độ cao cho 1 kệ.
※ Chiều cao kệ có thể tăng tối đa 9,5cm khi sử dụng bộ điều chỉnh độ cao này.
※ Hãy sử dụng chung với cả kệ không có sẵn bộ điều chỉnh độ cao.
※ Bộ điều chỉnh này không dùng được cho kệ inox lưới, kệ góc, và kệ hẹp có chiều rộng 

Bộ phận bổ sung có cùng chiều rộng
Dùng cho các sản phẩm có chiều rộng 25cm và 41cm.

Các bộ phận bổ sung Bạn có thể lựa chọn chiều rộng phù hợp để sử dụng như các bộ phận bổ sung cho kệ.

Khung gia cố kệ thép - R25cm
61790008 | Dài 84cm   299.000VND

Kích thước lọt lòng: Dài 78 x Rộng 21cm

61790015 | Dài 56cm               249.000VND

Kích thước lọt lòng: Dài 50 x Rộng 21cm

Vách bên kệ thép màu xám nhạt - S, 
- 41cm (dùng cho 2 tầng) 
 

82141177    299.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy.

Vách bên kệ thép màu xám nhạt - L, 
41cm (dùng cho 3 tầng)  
 
82141160    399.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy.

Vách lưng kệ thép màu xám nhạt
- S (dùng cho 2 tầng)   
82141184 | Dài 84cm   349.000VND

82141191 | Dài 56cm               299.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy

Thanh thép treo quần áo
	61179797 | Dài 84cm          449.000VND

61179803 | Dài 56cm               349.000VND

Tải trọng: 10kg
Phần viền sản phẩm bằng inox.

Bộ điều chỉnh độ cao kệ thép 
màu xám nhạt 
02998851 | 4 cái  199.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy

Bộ điều chỉnh độ cao kệ thép 
màu xám 
76580867 | 4 cái  199.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy

Vách lưng kệ thép màu xám nhạt 
- L (dùng cho 3 tầng) 
82141207 | Dài 84cm   599.000VND

82141214 | Dài 56cm          399.000VND

Bề mặt phủ lớp sơn epoxy
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K
ệ gỗ thông

Nhờ những đặc tính nổi trội mà gỗ thông được chúng tôi sử dụng cho các loại 
kệ và tủ với nhiều kích thước cho bạn lựa chọn.

Kệ gỗ thông

※ Gỗ thông có đặc tính mềm và dễ bị trầy tuy nhiên không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.
※ Do đặc điểm của gỗ tự nhiên, có thể có sự khác nhau về màu sắc và vân gỗ giữa các sản phẩm.

Chiều rộng 39,5cm-S 
	02460600 | Dài 86cm   2.499.000VND

02460778 | Dài 58cm   1.999.000VND

Chiều rộng 39,5cm-L 
	02460617 | Dài 86cm         3.499.000VND

02460587 | Dài 58cm       2.799.000VND

Chiều rộng 39,5cm
Tải trọng tổng của kệ (mâm kệ 30kg)	
[L] Dài 86cm: dưới 100kg  Dài 58cm: dưới 80kg	
[M] Dài 86cm: dưới 75kg   Dài 58cm: dưới 60kg	
[S] Dài 86cm: dưới 50kg   Dài 58cm: dưới 50kg
Kích thước lọt lòng: 
Dài 86cm: Dài 80  x  Rộng 38,5cm 
Dài 58cm: Dài 52  x  Rộng 38,5cm

Chiều rộng 39,5cm-M 
02460624 | Dài 86cm   2.799.000VND

02460594 | Dài 58cm   2.499.000VND

  

Rộng 39,5cm - L, dài 86cm

L - Dài 86cm 
Cao 175,5cm 	

 

L - Dài 86cm 
Cao 175,5cm 	

 

M - Dài 86cm 
Cao 120cm 	

S - Dài 86cm
Cao 83cm 	

L - Dài 58cm
Cao 175,5cm 

 

M - Dài 58cm
Cao 120cm 

S - Dài 58cm
Cao 83cm 

Set Có nhiều kích thước để bạn lựa chọn phù hợp với không gian nhà.

Khung kệ: gỗ thông tự nhiên, sơn mài.
Mâm kệ bổ sung: gỗ thông tự nhiên, sơn phủ acrylic.

Kết hợp phần khung và kệ bổ sung để có sản 
phẩm hoàn chỉnh.

Kệ rộng 39,5cm có 3 loại chiều 
cao.

Cấu tạo cơ bản của kệ

Gồm khung kệ, phần mâm kệ bổ sung, và thanh chéo. Các tấm mâm kệ bổ sung có thể được 
lắp đặt cách nhau 18,5cm. Có 3 chiều rộng để bạn lựa chọn.

Kệ bổ sung

Thanh chéo 
(gia cố)

Khung

Khoảng cách

(Khoảng 18,5cm)

175,5cm

120cm

83cm

39,5cm

Có hai chiều rộng để 
lựa chọn.

86cm

58cm
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K
ệ xếp chồng

※ Do sản phẩm sử dụng gỗ tự nhiên, nên sẽ có sự khác nhau về màu sắc và vân gỗ giữa các sản phẩm.
※ Khả năng tải được áp dụng khi tải trọng được phân bổ đồng đều.

Hình ảnh tham khảo sự kết hợp giữa kệ cơ bản và 
kệ bổ sung.

Kệ có thể sử dụng theo cả chiều dọc và chiều ngang.
Các bộ phận của kệ có thể phân vùng như một kệ sách hoặc một kệ trưng bày.

Kệ xếp chồng

Cấu tạo chính của kệ

Chỉ cần các lắp ráp các thanh thép cùng với vít để có một sản phẩm kệ hoàn chỉnh. Các sản 
phẩm lưu trữ của MUJI cũng có kích thước thích hợp với loại kệ này.

[Kích thước lọt lòng bảng kệ]
 Dài 37,5 x Rộng 28,5 x Cao 37,5cm
Dài 77 x Rộng 28,5 x Cao 37,5cm 	

＋
＋

Sản phẩm có thể sử dụng được theo cả chiều dọc và chiều 
ngang.

Có 3 chiều cao kết hợp cho kệ có chiều rộng 28,5cm.

Bộ kệ cơ bản  Phần kệ bổ sung 28,5cm

Hai kích thước ngăn kệ cho 
bạn lựa chọn.

200cm

Dài  77cm37,5cm

121cm

81,5cm

Ngăn kệ

Bộ kệ cơ bản

Phần kệ bổ sung

Ván hông: cấu trúc flash, veneer gỗ sồi, sơn phủ acrylic
Tấm phân vùng: cầu trúc flash, veneer gỗ sồi, sơn phủ acrylic
Ống: thép/ sơn tĩnh điện

Ván hông: cấu trúc flash, veneer gỗ óc chó, sơn phủ acrylic
Tấm phân vùng: cầu trúc flash, veneer gỗ óc chó, sơn phủ acrylic
Ống: thép/ sơn tĩnh điện

Bạn có thể lựa chọn 2 loại chất liệu
Gỗ sồi

Gỗ óc chó

Set Có nhiều mẫu cho bạn lựa chọn.

5 tầng x 3 ngăn	
 Dài 122 x Cao 200cm

	
※ Chiều rộng 28,5cm	

Set 5 tầng 3 ngăn
38932253   | Gỗ sồi            12.990.000VND

38932451 | Gỗ óc chó     13.990.000VND
Tải trọng mỗi kệ: 20kg (90kg toàn bộ kệ)

5 tầng x 2 ngăn

 Dài 82 x Cao 200cm
	

Set 5 tầng 2 ngăn
38932260 | Gỗ sồi              8.290.000VND

38932468 | Gỗ óc chó       9.990.000VND
Tải trọng mỗi kệ: 20kg (60kg toàn bộ kệ)

3 tầng x 3 ngăn

Dài 122 x Cao 121cm
	
	

Set 3 tầng 3 ngăn
38932277 | Gỗ sồi           8.990.000VND

38932475 | Gỗ óc chó        9.990.000VND
Tải trọng mỗi kệ: 20kg (60kg toàn bộ kệ)

3 tầng x 2 ngăn 

 Dài 82 x Cao 121cm
	

Set 3 tầng 2 ngăn
38932284 | Gỗ sồi           7.990.000VND

38932482 | Gỗ óc chó        7.990.000VND
Tải trọng mỗi kệ: 20kg (40kg toàn bộ kệ)
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K
ệ xếp chồng

Kệ xếp chồng 5 tầng
38932116 | Gỗ sồi               5.490.000VND

38932314 | Gỗ óc chó         6.490.000VND

Kệ xếp chồng 3 tầng
38932109 | Gỗ sồi             4.490.000VND 

38932307  | Gỗ óc chó         4.990.000VND	

Kệ rộng xếp chồng 5 tầng
38932178 | Gỗ sồi       7.290.000VND

38932376 | Gỗ óc chó           7.990.000VND

Kệ rộng xếp chồng 3 tầng 
38932161 | Gỗ sồi             6.490.000VND

38932369| Gỗ óc chó         6.490.000VND

Kệ rộng xếp chồng 2 tầng 
 38932154 | Gỗ sồi   4.990.000VND

38932352| Gỗ óc chó        5.490.000VND 

Kệ xếp chồng 2 tầng
38932093 | Gỗ sồi             3.490.000VND

38932291 | Gỗ óc chó         3.990.000VND	

Kệ 5 tầng 
 Dài 42 x Cao 200cm

	
※ Rộng 28,5cm	

Kệ 3 tầng 
 Dài 42 x Cao 121cm

Kệ 2 tầng 
 Dài 42 x Cao 81,5cm

Kệ rộng 5 tầng       
Dài 81,5 x Cao 200cm	

Kệ rộng 3 tầng        
Dài 81,5 x Cao 121cm

Kệ rộng 2 tầng 
 Dài 81,5 x Cao 81,5cm

Kệ xếp chồng cơ bản
  Gồm 3 loại: 2, 3 và 5 tầng (2 kích thước mâm kệ khác nhau).

[Tải trọng]

Kệ rộng 5 tầng: 20kg mỗi mâm 
kệ, 60kg cho toàn bộ kệ.

Kệ rộng 3 tầng: 20kg mỗi mâm 
kệ, 40kg cho toàn bộ kệ.

Kệ rộng 2 tầng: 20kg mỗi mâm 
kệ, 30kg cho toàn bộ kệ.

Kệ xếp chồng-5 tầng (bổ sung) 
37263208| Gỗ sồi   4.490.000VND

37265677| Gỗ óc chó   4.490.000VND

Kệ xếp chồng-3 tầng (bổ sung) 
37263192 | Gỗ sồi   3.790.000VND

37265660| Gỗ óc chó  3.790.000VND

Kệ rộng xếp chồng-5 tầng (bổ sung)
37263260 | Gỗ sồi   6.490.000VND 

37265738 | Gỗ óc chó   6.490.000VND

Kệ rộng xếp chồng-3 tầng (bổ sung) 
37263253| Gỗ sồi   4.490.000VND

37265721 | Gỗ óc chó  5.290.000VND

Kệ rộng xếp chồng-2 tầng (bổ sung) 
37263246 | Gỗ sồi  3.790.000VND

37265714 | Gỗ óc chó    4.490.000VND
 

Kệ xếp chồng-2 tầng (bổ sung) 
37263185 | Gỗ sồi   2.990.000VND

37265653 | Gỗ óc chó   3.490.000VND

Kệ 5 tầng 	
 Dài 40 x Cao 200cm

※Rộng 28,5cm	

Kệ 3 tầng 	
 Dài 40 x Cao 121cm

Kệ 2 tầng 	
 Dài 40 x Cao 81,5cm

Kệ rộng 5 tầng 	
 Dài 79,5 x Cao 200cm	

Kệ rộng 3 tầng 	
 Dài 79,5 x Cao 121cm

Kệ rộng 2 tầng 
 Dài 79,5 x Cao 81,5cm

Kệ xếp chồng bổ sung
Sản phẩm được sử dụng kết hợp với kệ xếp chồng cơ bản để gia tăng kích thước lưu trữ.

[Tải trọng]

Kệ rộng 5 tầng bổ sung: 20kg mỗi 
mâm kệ, 60kg cho toàn bộ kệ.

Kệ rộng 3 tầng bổ sung: 20kg mỗi 
mâm kệ, 40kg cho toàn bộ kệ.

Kệ rộng 2 tầng bổ sung: 20kg mỗi 
mâm kệ, 30kg cho toàn bộ kệ.

Kệ xếp chồng bổ sung

Kệ được sử dụng kết hợp với bộ kệ 5 tầng cơ bản.

Kệ 5 tầng 3 ngăn 	
 Dài 120 x Cao 200cm

	
※Rộng 28,5cm	

3 ngăn 	
 Dài 118 x Cao 40cm	

	

Kệ 5 tầng 2 ngăn 	
 Dài 80 x Cao 200cm

	

2 ngăn
 Dài 78 x Cao 40cm	

Tải trọng kệ trên | 3 ngăn: 40kg, 2 ngăn: 30kg

※Sản phẩm không thể sử dụng theo chiều ngang. 	
※Sản phẩm không thể sử dụng kết hợp với kệ rộng xếp chồng 5 tầng. 	

Bộ kệ xếp chồng- 5 tầng 3 ngăn (bổ sung) 
 38932215| Gỗ sồi 8.990.000VND

38932413 | Gỗ óc chó 8.490.000VND
Kích thước kệ giữa: Dài 116,5 x Rộng 28,5 x 
Cao 116,5cm 

Kệ xếp chồng -5 tầng 3 ngăn (bổ sung) 
37263284| Gỗ sồi 3.290.000VND

 37265752| Gỗ óc chó 3.790.000VND
Tải trọng: 40kg 

Bộ kệ xếp chồng -5 tầng 2 ngăn (bổ sung) 
 38932239| Gỗ sồi   7.290.000VND

38932437| Gỗ óc chó   7.990.000VND
Kích thước kệ giữa: Dài 77 x Rộng 28,5 x Cao 
116,5cm 
 

Kệ xếp chồng -5 tầng 2 ngăn (bổ sung) 
37263307| Gỗ sồi   1.999.000VND

37267046| Gỗ óc chó 2.990.000VND
Tải trọng: 30kg 
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Tủ hộc kéo

※Chất liệu bên trong hộc kéo sử dụng ván MDF, có thể có mùi ván gỗ ép trong thời gian đầu sử dụng, không nên sử dụng sản phẩm để lưu trữ quần áo dễ bám mùi.

Tủ hộc kéo
Tủ hộc kéo xếp chồng có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc có thể kết hợp với kệ xếp 
chồng để cho việc lưu trữ đồ dùng trở nên dễ dàng hơn.

Tủ hộc kéo xếp chồng-2 tầng 
 02554057| Gỗ sồi  1.299.000VND

 02554088 | Gỗ óc chó  1.699.000VND
 Dài 37 × Rộng 28 × Cao 37cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 5kg, mỗi ngăn: 3kg, tổng: 5kg 
Kích thước bên trong hộc kéo: Dài 33,5 x 
Rộng 24,5 x Cao 15,5cm

Tủ hộc kéo 1/2 xếp chồng-1 tầng 
 02528720 | Gỗ sồi 699.000VND

 02528737 | Gỗ óc chó 999.000VND
 Dài 37 x Rộng 28 x Cao 18,5cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 5kg, mỗi ngăn: 2kg, tổng: 5kg 
Kích thước bên trong hộc kéo: Dài 33,5 x 
Rộng 24,5 x Cao 15,5cm

Tủ hộc kéo xếp chồng-4 tầng  

 02554071 | Gỗ sồi  1.699.000VND

 02554101 | Gỗ óc chó   1.999.000VND
 Dài 37 × Rộng 28 × Cao 37cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 5kg, mỗi ngăn: 2kg, tổng: 5kg 
Kích thước bên trong hộc kéo: Dài 33,5 x 
Rộng 24,5 x Cao 6cm

Tủ hộc kéo 1/2 xếp chồng-2 tầng 
 02528706 | Gỗ sồi  999.000VND

02528713 | Gỗ óc chó  1.299.000VND
 Dài 37 x Rộng 28 x Cao 18,5cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 5kg, mỗi ngăn: 3kg, tổng: 5kg 
Kích thước bên trong hộc kéo: Dài 33,5 x 
Rộng 24,5 x Cao 6cm

Tủ hộc kéo xếp chồng-4 ngăn 
 02554064| Gỗ sồi 1.699.000VND

 02554095 | Gỗ óc chó   1.999.000VND
 Dài 37 × Rộng 28 × Cao 37cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 5kg, mỗi ngăn: 2kg, tổng: 5kg 
Kích thước bên trong hộc kéo: Dài 15 x 
Rộng 24,5 x Cao 15,5cm

Tủ hộc kéo 1/2 xếp chồng-2 ngăn 
02528515 | Gỗ sồi  999.000VND

02528522 | Gỗ óc chó  1.299.000VND
 Dài 37 x Rộng 28 x Cao 18,5cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 5kg, mỗi ngăn: 3kg, tổng: 5kg 
Kích thước bên trong hộc kéo: Dài 15 x 
Rộng 24,5 x Cao 15,5cm

Hộc đơn tủ hộc kéo xếp chồng 
02528744 | Gỗ sồi 599.000VND

02528751 | Gỗ óc chó 849.000VND
 Dài 37 x Rộng 27 x Cao 18,5cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 5kg, tổng: 5kg

Đế tủ cabinet xếp chồng	
02874346 | Gỗ sồi          499.000VND	
02874353 | Gỗ óc chó    499.000VND	
Khớp nối kim loại kệ carton	
82854817                            69.000VND	
※Có thể xếp tối đa 2 kệ

[Hộc kéo gỗ sồi]
MDF/ Veneer gỗ sồi
Sơn phủ acrylic

[Hộc kéo gỗ óc chó]
MDF/ Veneer gỗ óc chó
Sơn phủ acrylic
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K
ệ carton

Hộc kéo carton-2 ngăn 
 76249276                                399.000VND
Dài 34 x Rộng 27 x Cao 34cm 
Kích thước bên trong: Dài 31 x Rộng 22 x 
Cao 14cm 

Tải trọng | Ngăn trên: 1,5kg, dưới: 2kg

※ 2 hộc kéo không thể được sử dụng riêng.
Sản phẩm được sử dụng kết hợp với hộp 
carton.

Hộc kéo carton 
 76370888   229.000VND
Dài 34 x Rộng 27 x Cao 34cm 
Kích thước bên trong: Dài 31 x Rộng 22 x 
Cao 31cm

Hộc kéo carton thuận tiện cho việc lưu 
trữ quần áo và các vật dụng nhỏ.

※ Sản phẩm cũng có thể được sử dụng 
với kệ carton và bánh xe (dọc/ ngang).

Kệ carton nhiều tầng-be 
 18121724   1.199.000VND
Dài 37,5 x Rộng 17,5 x Cao 109cm 
Kích thước bên trong: Dài 34 x 
Rộng 16cm 
Kệ di động: 6 kệ 
Kệ cố định: 1 kệ (thứ 4 từ trên 
xuống) 
Tải trọng | 1 kệ: 8kg, toàn bộ: 25kg

Hình ảnh tham khảo cách 
kết hợp sử dụng

Kệ carton hẹp nhiều tầng-be 
 18121731    999.000VND
Dài 25 x Rộng 29 x Cao 109cm 
Kích thước bên trong: Dài 21,5 x 
Rộng 27,5cm 
Kệ di động: 3 kệ 
Kệ cố định: 2 kệ (kệ thứ 2 và thứ 4 
từ trên xuống)                               
Tải trọng | 1 kệ: 8kg, toàn bộ: 25kg

Kích thước bên trong kệ dọc ngang: Dài 34 x Rộng 27,5 x Cao 34cm 	
Kích thước bên trong kệ mỏng: Dài 21,5 x Rộng 27,5 x Cao 34cm

 

Kệ carton dọc ngang-be, 5 tầng 
 47549201     1.499.000VND
Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 40kg

Kệ carton mỏng-be, 5 tầng 
18121717     1.299.000VND

Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 40kg

Kệ carton dọc ngang-be, 4 tầng 
18511341    1.299.000VND
Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 35kg

Kệ carton mỏng-be, 4 tầng 
18511358     1.199.000VND
Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 35kg

Kệ carton dọc ngang-be, 3 tầng 
47549195     999.000VND
Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 25kg

Kệ carton mỏng-be, 3 tầng 
18121700     829.000VND
Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 25kg

Kệ carton dọc ngang-be, 2 tầng 
 47549188   729.000VND

Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 20kg

Kệ carton mỏng-be, 2 tầng 
18121694     529.000VND
Tải trọng | 1 kệ: 15kg, toàn bộ kệ: 20kg

Kệ carton có bánh xe-be
61789712    1.799.000VND
Theo chiều dọc: Dài 62 (gồm tay cầm) x Rộng 29 x Cao 
79cm 
Kích thước kệ: Dài (16-37cm) x Rộng 27 x Cao 34cm 
Tải trọng | Kệ cố định: 15kg, toàn bộ kệ: 20kg

Theo chiều ngang: Dài 76 (gồm tay cầm) x Rộng 29 x Cao 
64cm 
Kích thước kệ: Dài 34 x Rộng 27cm x Cao (16-37cm) 
Tải trọng | Kệ cố định: 15kg, kệ di động: 8kg, toàn bộ kệ: 
20kg
Độ dày kệ: 3cm

Bạn có thể kết hợp sử dụng theo nhiều cách khác nhau, kệ 
đi kèm với bánh xe giúp cho việc di chuyển sản phẩm trở 
nên dễ dàng hơn.

※ Sản phẩm không thể tháo ra sau khi lắp vào, vui lòng kiểm 
tra kĩ trước khi lắp đặt sản phẩm.

Sản phẩm lưu trữ có trọng lượng nhẹ và độ bền cao, có thể được sử dụng 
theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
Sản phẩm có thể được sử dụng theo cách xếp chồng lên nhau theo chiều 
ngang.
Chúng tôi có sẵn nhiều loại kích thước khác nhau cho bạn lựa chọn.

Kệ carton

Kệ 5 tầng 	
 Dài 37,5 x Cao 180cm

※Rộng 29cm

Kệ mỏng 5 tầng 	
 Dài 25 x Cao 180cm

Kệ 3 tầng 	
 Dài 37,5 x Cao 109cm

Kệ mỏng 3 tầng 	
 Dài 25 x Cao 109cm

Kệ 2 tầng 	
 Dài 37,5 x Cao 73cm

Kệ mỏng 2 tầng 	
 Dài 25 x Cao 73cm

Kệ 4 tầng 	
 Dài 37,5 x Cao 144cm

Kệ mỏng 4 tầng 	
 Dài 25 x Cao 144cm

Theo chiều dọc

Hình ảnh tham khảo

Khớp nối kim loại kệ carton 
 82854817 | Bộ 2 cái   69.000VND
Sản phẩm được sử dụng để cố định kệ 
carton khi sử dụng theo chiều ngang 
(tối đa 5 tầng).

※ Chỉ có thể sử dụng cho loại 3, 4 và 
5 tầng.

Hình ảnh tham khảo

Lưu ý
Quý khách vui lòng gắn khớp nối kim 
loại về phía bên trái của mặt sau để 
cố định sản phẩm.

Chất liệu lõi: cấu trúc flash ván dăm
Chất liệu bề mặt: ván bột giấy
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Tủ cabinet

Sản phẩm tủ cabinet có thể được kết hợp với nhau cùng với các bộ phận bổ 
sung, tùy theo nhu cầu sử dụng và sở thích của khách hàng, có thể được sử 
dụng như tủ tivi, tủ lưu trữ phòng khách, phòng ngủ, v.v.

Tủ cabinet

Dài 82,5cm, loại cao (bộ bổ sung)  

 38918028 | Gỗ sồi   6.290.000VND

38918011 | Gỗ óc chó  7.290.000VND
Dài 82,5 x Rộng 39,5 x Cao 79,5cm 
Kích thước bên trong (khi 3 kệ được đặt đều nhau): Dài 78  
x  Rộng 38 x Cao 17,5cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 30kg, mỗi kệ: 5kg

※Sản phẩm không thể lắp đặt được thêm các bộ 
phận bổ sung và các kệ phân vùng.

※Sản phẩm chỉ có thể lắp đặt với bộ cửa tủ cabinet 
cao.

Dài 82,5cm (bộ cơ bản)
38918080 | Gỗ sồi   3.990.000VND

 38918103 | Gỗ óc chó   4.490.000VND
Dài 82,5 x Rộng 39,5 x Cao 45cm

Tải trọng | Mặt tủ: 40kg, mỗi kệ: 5kg

Dài 162,5cm (bộ bổ sung)
38917908 | Gỗ sồi   4.790.000VND

38917977 | Gỗ óc chó   5.790.000VND
Dài 162,5 x Rộng 39,5 x Cao 40cm 
Kích thước bên trong kệ: Dài 78 x Rộng 38 x Cao 17,5cm

Dài 162,5cm, loại cao (bộ bổ sung)
38917939 | Gỗ sồi   8.290.000VND

38917922 | Gỗ óc chó   9.290.000VND
Dài 162,5 x Rộng 39,5 x Cao 79,5cm 
Kích thước bên trong kệ:   (Lớn) Dài 118 x Rộng 38 x Cao 

77cm   
(Nhỏ) Dài 37,5 x Rộng 38 x Cao 
77cm (1 kệ di dộng)

※Mặt tủ cabinet cao có tải trọng 30kg.
※ Có thể thay đổi vị trí của lỗ đi dây điện bằng cách 

xoay ngược tấm ván tủ.
※Kích thước phù hợp cho lỗ đi dây là khoảng 2,5cm.
※ Loại tủ cabinet cao bổ sung không được sử dụng 

như bộ tủ cabinet cơ bản.

Dài 82,5cm (bộ bổ sung)
38917915 | Gỗ sồi   3.290.000VND

 38917984 | Gỗ óc chó   3.490.000VND
Dài 82,5 x Rộng 39,5 x Cao 40cm 
Kích thước bên trong kệ: Dài 78 x Rộng 38 x Cao 17,5cm

Dài 82,5cm, loại cao (bộ cơ bản)  

38918066 | Gỗ sồi   7.290.000VND

38918059 | Gỗ óc chó   8.290.000VND
Dài 82,5 x Rộng 39,5 x Cao 85cm 
Kích thước bên trong (khi 3 kệ được đặt đều nhau): Dài 78 
x Rộng 38 x Cao 17,5cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 30kg, mỗi kệ: 5kg

Hình ảnh tham khảo

Dài 162,5cm (bộ cơ bản)
 38918073 | Gỗ sồi   6.290.000VND

38918097 | Gỗ óc chó   7.290.000VND
Dài 162,5 x Rộng 39,5 x Cao 45cm 
Tải trọng | Mặt tủ: 65kg, 5kg mỗi kệ (Dài 78cm x Rộng 
37,5cm)

※ Do sản phẩm sử dụng gỗ tự nhiên, nên sẽ có sự khác nhau 
về màu sắc và vân gỗ giữa các sản phẩm.

※ Khả năng tải được áp dụng khi tải trọng được phân bổ 
đồng đều.

Bộ tủ cabinet xếp chồng
 Sản phẩm có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các tủ bổ sung.

Kết cấu tủ cabinet
Bạn có thể lắp ráp cấu tạo tủ dựa trên sở thích cá nhân, với nhiều lựa chọn về các bộ phận tùy 
chọn khác nhau.

Bạn có thể xếp chồng bộ tủ bổ sung lên trên bộ tủ cơ bản.
※Tháo tấm trên cùng của bộ cơ bản và gắn nó vào bộ bổ 
sung.

Bạn có thể tùy chọn theo sở thích cá nhân Sản phẩm hoàn thành (tham khảo)

Cửa kính Cửa gỗ

Bảng phân vùng Hộc kéo lớn
Bộ cơ bản (Dài 162,5cm)

Bộ bổ sung 
(Dài 162,5cm)

Bộ cơ bản (Dài 
162,5cm)

＋ ＝

Bạn có thể lựa chọn 2 loại chất liệu
Gỗ sồi

Gỗ óc chó

Mặt tủ: cấu trúc flash, veneer gỗ sồi, sơn phủ acrylic | Kệ tủ: ván dăm, veneer gỗ sồi, sơn phủ acrylic
Đáy tủ: ván dăm, veneer gỗ sồi, sơn phủ acrylic | Ván hông/ bảng chia ngăn: cấu trúc flash, veneer gỗ sồi, sơn phủ acrylic
Ống thép: thép/ sơn tĩnh điện | Chân tủ: sơn phủ nylon (cao 3cm)

Mặt tủ: cấu trúc flash, veneer gỗ óc chó, sơn phủ acrylic | Kệ tủ: ván dăm, veneer gỗ óc chó, sơn phủ acrylic
Đáy tủ: ván dăm, veneer gỗ óc chó, sơn phủ acrylic | Ván hông/ bảng chia ngăn: cấu trúc flash, veneer gỗ óc chó, sơn phủ acrylic
Ống thép: thép/ sơn tĩnh điện | Chân tủ: sơn phủ nylon (cao 3cm)
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Tủ cabinet

Bàn học tủ cabinet xếp chồng
	38918042 |Gỗ sồi  9.990.000VND

38918035 |Gỗ óc chó 10.790.000VND
 Dài 82,5 × Rộng 39,5 × Cao 164,5cm 
Kích thước lọt lòng (tầng trên): Dài 78 × Rộng 38 × Cao 
91cm 
Tải trọng: Tấm mặt bàn 40kg, mỗi tấm kệ 5kg
[Gỗ sồi] tấm ván trên, dưới và vách bên: ván dăm, veneer gỗ sồi.

[Gỗ óc chó] tấm ván trên, dưới và vách bên: ván dăm, veneer gỗ 
sồi.

Kích thước bàn được thiết kế thích hợp cho máy tính.

Bộ tủ cabinet xếp chồng - A
	38931690 |Gỗ sồi                               9.790.000VND

38931720 |Gỗ óc chó                         10.490.000VND
 Dài 162,5 × Rộng 39,5 × Cao 45cm
 ※ Ván kệ có thể tháo rời: 1 tấm 
Ván kệ cố định: 1 tấm

※Hình mẫu TV 40inch

Bộ tủ cabinet xếp chồng - B
	38931706 |Gỗ sồi                               8.790.000VND

38931737 |Gỗ óc chó                            9.790.000VND

 Dài 162,5 × Rộng 39,5 × Cao 45cm
※ Ván kệ có thể tháo rời: 2 tấm

※Hình mẫu TV 32inch

Bộ tủ cabinet xếp chồng - C
	38931713 |Gỗ sồi                             19.290.000VND

38931744 |Gỗ óc chó                        21.490.000VND
 Dài 162,5 × Rộng 39,5 × Cao 164,5cm
※ Ván kệ có thể tháo rời: 2 tấm
Bộ kệ C không thể sử dụng được với các bộ phận bổ 
sung.

※Hình mẫu TV 40inch

Bộ phận phụ tủ cabinet Có thể kết hợp sử dụng tuỳ theo mục đích của bạn Bàn học Chiều rộng tủ được thiết kế đồng nhất phù hợp với các 
loại tủ cabinet khác khi sử dụng cùng nhau.

Theo set Các bộ phận được bán riêng tuỳ vào mục đích sử dụng 

Hộc kéo tủ cabinet xếp chồng
38917885 |Gỗ sồi	
38917953 |Gỗ óc chó  849.000VND
 Dài 77,5 × Rộng 37,5 × Cao 17,5cm 	
Ngăn kéo: Dài 75 × Rộng 32,5 × Cao 15,5cm
Trọng lượng: 5kg 
[Gỗ sồi] mặt trước: MDF, veneer sồi, phủ nhựa acrylic
[Gỗ óc chó] mặt trước: MDF, veneer óc chó, phủ nhựa acrylic 
※	Chiều cao từ sàn nhà đến ngăn tủ có thể đạt đến 125cm.

Cặp cửa tủ cabinet xếp chồng
38917878 |Gỗ sồi	
38917946 |Gỗ óc chó  849.000VND
[Gỗ sồi] MDF, veneer sồi, phủ nhựa acrylic
[Gỗ óc chó] MDF, veneer óc chó, phủ nhựa acrylic
※  Cần phải tháo phần trên của tủ nếu cửa được lắp sau khi 

mua.
※  Kích thước lọt lòng của tủ là 36cm sau khi lắp cửa gỗ vào.

Vách ngăn tủ cabinet xếp chồng
38917892 |Gỗ sồi	
38917960 |Gỗ óc chó  449.000VND
Dày 2,5 × Rộng 37,5 × Cao 37,5cm 
[Gỗ sồi] MDF, veneer gỗ sồi, phủ nhựa acrylic
[Gỗ óc chó] MDF, veneer gỗ óc chó, phủ nhựa acrylic
Không sử dụng được cho tủ cửa gỗ và cửa kính.

Cặp cửa kính tủ cabinet xếp chồng
38917861    649.000VND
※ Dùng cho tủ gỗ sồi và gỗ óc chó.
※  Cần phải tháo phần đáy của tủ nếu cửa được lắp sau khi 

mua.
※  Kích thước lọt lòng của tủ là 37cm sau khi lắp cửa kính vào.
※  Vui lòng chỉ sử dụng cửa kính cho các ngăn phía dưới, các 

ngăn cao từ tầng 2, tầng 3 không được sử dụng.

Cửa tủ cabinet cao xếp chồng
38918004 |Gỗ sồi

38917991 |Gỗ óc chó  1.799.000VND
[Gỗ sồi] MDF, veneer sồi, phủ nhựa acrylic
[Gỗ óc chó] MDF, veneer óc chó, phủ nhựa acrylic
Cửa tủ được dùng khi bạn muốn che các vật dụng lưu trữ 

bên trong. Cửa tủ dùng cho tủ cabinet loại cao 
※ Cần phải tháo phần trên của tủ nếu cửa được lắp sau 

khi mua.
※  Kích thước lọt lòng của tủ là 36cm sau khi lắp cửa gỗ vào.
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D
òng tủ/ kệ lư

u trữ

Kệ TV - W90cm
82219203|Gỗ sồi   4.990.000VND�
82219241|Gỗ óc chó   5.990.000VND
 Dài 90 × Rộng 44 × Cao 50,5cm

Kệ TV - W110cm
82219210|Gỗ sồi   5.990.000VND�
82219258|Gỗ óc chó   6.990.000VND�
 Dài 110 × Rộng 44 × Cao 50,5cm

Kệ TV - W150cm
82219227|Gỗ sồi   8.990.000VND�
82219265|Gỗ óc chó   9.990.000VND
 Dài 150 × Rộng 44 × Cao 50,5cm

�[Gỗ sồi]
Thân kệ: ván dăm, veneer sồi
Vách bên, ngăn kéo: MDF, veneer sồi

[Gỗ óc chó] 

Thân kệ: ván dăm, veneer óc chó
Vách bên, ngăn kéo: MDF, veneer óc chó

Cabinet cửa kính
82218954|Gỗ sồi   6.290.000VND�
82219043|Gỗ óc chó   8.290.000VND

Cabinet cửa kính mỏng
82218947|Gỗ sồi   4.290.000VND�
82219036|Gỗ óc chó   5.290.000VND
 Dài 44 × Rộng 44 × Cao 83cm

Kệ gỗ
82516753|Gỗ sồi   4.990.000VND�
82516760|Gỗ óc chó   5.990.000VND

�[Gỗ sồi]
Thân kệ: ván dăm, 
veneer gỗ sồi

[Gỗ óc chó] 
Thân kệ: ván dăm, 
veneer óc chó

�[Gỗ sồi]
Thân kệ: ván dăm, veneer sồi
Vách bên, ngăn kéo: MDF, veneer sồi

[Gỗ óc chó] 

Thân kệ: ván dăm, veneer óc chó
Vách bên, ngăn kéo: MDF, veneer óc chó

Sử dụng gỗ sồi trắng và gỗ óc chó từ Bắc Mỹ. Kích thước được thống nhất giúp 
bạn dễ kết hợp với các sản phẩm khác của MUJI.

Dòng tủ/ kệ lưu trữ

※ Các ngăn tủ có thể điều chỉnh theo 3 nấc trên dưới.
※ Màu sắc từng sản phẩm có thể khác nhau vì chúng tôi sử dụng vân gỗ tự nhiên.
※ Tải trọng được nêu bên trên áp dụng cho trường hợp trọng lượng được phân chia đều trên bề mặt.

Lựa chọn từ 2 vật liệu

Gỗ sồi Gỗ óc chó

Cabinet cửa
82218930|Gỗ sồi  7.990.000VND�
82219029|Gỗ óc chó   9.990.000VND
 Dài 88 × Rộng 44 × Cao 83cm

Cabinet cửa mỏng
82218923|Gỗ sồi   4.290.000VND�
82219012|Gỗ óc chó   5.290.000VND 
Dài 44 × Rộng 44 × Cao 83cm

Tủ gỗ 4 hộc kéo
82218916|Gỗ sồi                             7.990.000VND�
82219005|Gỗ óc chó                       8.990.000VND
Dài 88 × Rộng 44 × Cao 83cm

[Gỗ sồi]

Thân kệ: ván dăm, 
veneer gỗ sồi
Vách bên, ngăn kéo: 
MDF, veneer gỗ sồi

[Gỗ óc chó] 
Thân kệ: ván dăm, 
veneer óc chó
Vách bên, ngăn kéo: 
MDF, veneer óc chó

[Gỗ sồi]

Thân kệ: ván dăm, veneer sồi
Cửa: MDF, veneer sồi

[Gỗ óc chó] 

Thân kệ: ván dăm, veneer óc chó
Cửa gỗ: MDF, veneer óc chó
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D
òng tủ/ kệ 

Kệ TV gỗ sồi cửa lùa (W150cm) 
82392623| Dài 150cm  6.990.000VND
 Dài 150 × Rộng 35 × Cao 36,5cm   

Gồm 3 ván kệ có thể tháo rời

Kích thước lọt lòng (áp dụng khi ván kệ nằm giữa)

Dài 47 × Rộng 28,5 × Cao 9,5cm

Tải trọng: tấm trên cùng 40 kg, ván kệ 14 kg

Kệ TV gỗ sồi cửa lùa (W110cm)
82392616| Dài 110cm  5.790.000VND
 Dài 110 × Rộng 35 × Cao 36,5cm

Gồm 2 ván kệ có thể tháo rời 	
Kích thước lọt lòng (áp dụng khi ván kệ nằm giữa)

Dài 52 × Rộng 28,5 × Cao 9,5cm

Tải trọng: tấm trên cùng 40 kg, ván kệ 14 kg

Kệ TV với kích thước gọn gàng, kết hợp với cửa trượt giúp bạn dễ dàng đi các đường dây điện hơn.
※  Kệ có chiều dài 150cm có thể sử dụng mà không cần chân phụ. Tuy nhiên, cần phải sử dụng chân kệ nếu các vật dụng để trên kệ từ 20kg trở lên.
※ Kệ có chiều dài 110cm không có chân phụ.

Tấm trên cùng, và tấm ván dưới: gỗ MDF tự nhiên.
Ván kệ bên trong, ván bên: dán MDF gỗ tự nhiên
Ván kệ: Ván gỗ tổng hợp (nhựa melamine)
Chân kệ: gỗ MDF tự nhiên (veneer sồi)
Chân bổ sung: gỗ tự nhiên (gỗ cao su)
Xử lý bề mặt (phần gỗ): phủ nhựa acrylic
Xử lý bề mặt (chân phụ): phủ nhựa urethane
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D
ụng cụ treo tư

ờ
ng

Kệ treo tường W88cm
37287358 |Gỗ sồi   779.000VND

37287433 |Gỗ óc chó   1.199.000VND
 Dài 88 × Rộng 12 × Cao 10cm 
Tải trọng: 3kg

Kệ bo góc treo tường
37462038 |Gỗ sồi   579.000VND

37462069 |Gỗ óc chó   779.000VND	
 Dài 22 × Rộng 22 × Cao 10cm

Tải trọng: 3kg

Gỗ sồi: Veneer sồi, phủ nhựa urethane
Gỗ óc chó: Ván gỗ óc chó, phủ nhựa 
urethane, vật liệu lõi: MDF

Móc treo gỗ gắn tường

37462045 |Gỗ sồi  699.000VND	
37462076 |Gỗ óc chó  899.000VND

Dài 44 × Rộng 2,5 × Cao 10cm 	
Tải trọng: 5kg

Gỗ sồi: lõi: MDF, gỗ sồi nguyên khối (một 
phần là veneer sồi), veneer urethane.

Gỗ óc chó: lõi: MDF, gỗ óc chó nguyên 
khối (một phần là veneer sồi), veneer 
urethane.

Hộc gỗ treo tường W88cm
37287372 |Gỗ sồi   1.299.000VND

37287457 |Gỗ óc chó   1.799.000VND	
 Dài 88 × Rộng 15,5 × Cao 19cm 
Kích thước lọt lòng: Dài 27 × Rộng 14 × 
Cao 15,5cm
Tải trọng: 5kg. Mặt trên, mặt trong dưới 3kg. 
Có thể được sử dụng theo chiều dọc hoặc 
chiều ngang.

Móc treo tường 
37287402 |Gỗ sồi   179.000VND 
37287419 |Gỗ óc chó   199.000VND
 Dài 4 × Rộng 6 × Cao 8cm 
Tải trọng: 2kg

Gỗ sồi: thân gỗ sồi tự nhiên, phủ nhựa 
urethane
Gỗ óc chó: thân gỗ óc chó tự nhiên, phủ 
nhựa urethane

Hộc gỗ treo tường W44cm 
37287365 |Gỗ sồi  779.000VND

37287440 |Gỗ óc chó  1.199.000VND
 Dài 44 × Rộng 15,5 × Cao 19cm 
Kích thước lọt lòng: Dài 19,5 × Rộng 14 × 
Cao 15,5cm

Tải trọng: 5kg. Mặt trên, mặt trong dưới 3kg. 
Có thể được sử dụng theo chiều dọc hoặc 
chiều ngang.

Gương gỗ treo tường - M
37287495 |Gỗ sồi  2.299.000VND

37287525 |Gỗ óc chó  1.799.000VND	
 Dài 32,5 × Rộng 2 × Cao 100cm

Có thể được sử dụng theo chiều dọc hoặc 
chiều ngang.

Hộc gỗ đơn treo tường
37462052 |Gỗ sồi   499.000VND

37462083 |Gỗ óc chó   699.000VND	
 Dài 19 × Rộng 15,5 × Cao 19cm 
Kích thước lọt lòng: Dài 15,5 × Rộng 14 × 
Cao 15,5cm

Tải trọng: 3kg

Gỗ sồi: Veneer sồi, phủ nhựa urethane
Gỗ óc chó: Ván gỗ óc chó, phủ nhựa 
urethane, vật liệu lõi: MDF

Gương gỗ treo tường - S
37287518 |Gỗ sồi  979.000VND

37287501 |Gỗ óc chó  1.299.000VND
 Dài 44 × Rộng 2 × Cao 32,5cm
Có thể được sử dụng theo chiều dọc hoặc 
chiều ngang.

Thanh gỗ treo tường W88cm 
37287396 |Gỗ sồi   699.000VND

	37287488 |Gỗ óc chó   979.000VND
 Dài 88 × Rộng 4 × Cao 9cm 
Tải trọng: 6kg

Kệ treo tường W44cm 
37287341 |Gỗ sồi   499.000VND

37287426 |Gỗ óc chó   699.000VND
 Dài 44 × Rộng 12 × Cao 10cm 
Tải trọng: 3kg

Thanh gỗ treo tường W44cm 
37287389 |Gỗ sồi  379.000VND

37287471 |Gỗ óc chó   579.000VND
 Dài 44 × Rộng 4 × Cao 9cm 
Tải trọng: 6kg

Có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Dùng được cho cả tường thạch cao. 
Một đặc điểm nữa là tường không dễ bị trầy xước và rất dễ kết hợp sử dụng.

Dụng cụ treo tường

* Chỉ khi sử dụng trên tường thạch cao, bạn mới có thể sử dụng chốt cố định chuyên dụng đi kèm. Khi cố định bằng vít, vui lòng chuẩn bị riêng một vít gỗ.
* Do đặc tính của gỗ tự nhiên là có sự khác biệt riêng về màu sắc và đường vân. * Khả năng chịu tải là khi tải đều.

Có 2 loại vật liệu

Gỗ sồi Gỗ óc chó

Khung gỗ sồi treo tường A3
	38988793    779.000VND
Dài 44 × Rộng 2 × Cao 32,5cm

Khung gỗ sồi treo tường A5
38988816    499.000VND
Dài 24 × Rộng 2 × Cao 17,5cm

Khung gỗ sồi treo tường kích 
thước bưu thiếp
 38988823    299.000VND
Dài 17,5 × Rộng 2 × Cao 13,5cm

Dễ dàng lắp đặt, chỉ cần buộc chặt móc chuyên dụng bằng chốt cố định. Sau khi loại bỏ các chốt, các lỗ ít được chú ý hơn.

Khung gỗ treo tường và gương 
treo tường S có cùng kích thước

Khung gỗ sồi treo tường A4
38988809   579.000VND
Dài 32,5 × Rộng 2 × Cao 24cm

Khi sử dụng giá đỡ khổ A4 Khi sử dụng giá đỡ khổ A5 Kích thước bưu thiếp có 
thể sử dụng khung L như 
hình mẫu.

Chốt / móc cố định 
chuyên dụng

Lỗ ghim* Các chốt và móc đặc biệt có sẵn cho các bộ phận trả phí.

Khi cố định móc đặc biệt bằng vít, chúng tôi khuyên bạn nên dùng vít có đường kính 2,7 
mm x chiều dài 16 mm phù hợp với kích thước lỗ của móc đặc biệt.

Gỗ sồi: Veneer sồi, phủ nhựa urethane
Gỗ óc chó: Ván gỗ óc chó, phủ nhựa urethane, vật liệu lõi: MDF

Gỗ sồi: Veneer sồi, phủ nhựa urethane
Gỗ óc chó: Ván gỗ óc chó, phủ nhựa urethane, vật liệu lõi: MDF

Gỗ sồi: Veneer sồi, phủ nhựa urethane
Gỗ óc chó: Ván gỗ óc chó, phủ nhựa urethane, vật liệu lõi: MDF

Gỗ sồi: gỗ sồi ghép thanh, MDF, phủ nhựa urethane
Gỗ óc chó: gỗ óc chó tự nhiên MDF, phủ nhựa uretan

K h u n g : G ỗ s ồ i 
Có thể được sử dụng theo chiều dọc hoặc chiều 
ngang. Đối với khổ A4, khổ A5, và khổ bưu thiếp, bạn 
có thể sử dụng loại chân đế có các bộ phận kèm. 
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Túi treo lư
u trữ

Túi treo lưu trữ cho 
túi xách
38369561    599.000VND
Dài 41 × Rộng 0,5 × Cao 
80cm 
Tải trọng: 3kg

Túi treo lưu trữ vật 
dụng nhỏ
38369554    599.000VND
Dài 41 × Rộng 1,5 × Cao 
80cm 	
Tải trọng: 3kg

Túi treo lưu trữ có quai
38369592    549.000VND
Dài 41 × Rộng 12,5 × Cao 
45cm 	
Tải trọng: 3kg

Túi treo lưu trữ có 
khóa kéo
38369585    999.000VND
Dài 41 × Rộng 3 × Cao 80cm	
Tải trọng: 3kg

Túi treo lưu trữ áo 
thun
38369578    599.000VND
Dài 41 × Rộng 0,5 × Cao 
80cm 	
Tải trọng: 3kg

Hình mẫu túi treo lưu trữ

Túi treo lưu trữ có quai
Có thể để quần áo, khăn tắm, v.v.
Đi kèm với một tay cầm thuận tiện để mang 
theo.

Túi treo lưu trữ cho túi xách
Có thể lưu trữ các loại túi có hình dạng khác 
nhau.
Có hai túi ở trên và dưới.

Túi treo lưu trữ có khóa kéo
Túi kèm theo khóa kéo để dễ dàng phân loại.
Nếu bạn đóng khóa kéo, mọi thứ sẽ không bị 
bung ra và bạn có thể tháo móc áo để mang theo 
bên mình.

Túi treo lưu trữ áo thun
Có thể được sử dụng để lưu trữ áo sơ mi, cà vạt, 
v.v.
Ngoài ra còn có túi và vòng lưới ở mặt sau.

Túi treo lưu trữ vật dụng nhỏ
Có thể được sử dụng để lưu trữ các vật phẩm nhỏ 
như bưu thiếp và khăn tay.
Ngoài ra còn có túi và vòng lưới ở mặt sau.

Cách gỡ móc treo

Hạ móc treo xuống và kéo nó ra trong khi xoay.

[Mặt trước]

Có thể sử dụng theo nhiều cách giúp bạn lưu trữ linh hoạt hơn.
Loại có móc treo giúp bạn treo ở bất cứ nơi đâu.
Bạn cũng có thể tháo móc treo và mang theo.

TÚI TREO LƯU TRỮ

Móc áo: nhôm. Thân: vải lưới nylon. Phần lưới: polyester

[Mặt trước][Mặt sau] [Mặt sau]
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Sản phẩm
 lư

u trữ
 polypropylen

Số chồng 
xếp tối đa 6 tầng 10 tầng 13 tầng

26cm
 

26cm
 

26cm

Cao 
17,5cm

37cm

 
12cm

37cm
 

9cm

37cm

Lớn×3 Sâu×2 Lớn×1 
Nhỏ×2

Nhỏ×4
Cao
72cm

Cao
60cm

Lớn24cm Lớn24cm Lớn24cm Lớn24cm

65cm 55cm 44,5cm 44,5cm

Nhỏ18cm Nhỏ18cm Nhỏ18cm Nhỏ18cm

Sâu

44cm

Cao 
30cm Sâu

55cm

Cao 
30cm Sâu

34cm

Cao 
30cmSâu

40cm

Cao 
30cm

Số chồng 
xếp tối đa

Kệ lưu trữ với các ngăn kéo tiện lợi, có thể xếp chồng lên nhau để sử dụng.

10 tầng 6 tầng

 
37cm

 
37cm

14cm

Một nửa
 

12cm
Cao 

12cm

26cm

7 tầng 13 tầng

37cm
 

37cm

Cao
16,5cm

26cm

2 tầng
 

9cm

26cm

Chiều dọc

6 tầng 4 tầng

 
37cm

 
37cm

Cao 
17,5cm

26cm 14cm

Một 
nửa

 
17,5cm

Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn về các sản phẩm lưu trữ khác nhau, 
giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng cá nhân.

Sản phẩm lưu trữ polypropylen

※Xin quý khách lưu ý về số lượng hộc kéo có thể xếp chồng lên nhau và tải trọng của từng sản phẩm.
※ Do đặc tính của chất liệu polypropylene, có thể sẽ có sự khác biệt về chiều cao mỗi tầng khi xếp chồng lên nhau.

Mặt trước

Mặt trước

Mặt trước

Mặt trên

Mặt 
trên

Mặt trên
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Sản phẩm
 lư

u trữ
 polypropylen

Hộp lưu trữ nhựa rộng và sâu

Giá lưu trữ có thể được xếp chồng lên nhau

Rộng 
26cm

 
26cm

 
26cm

Dài 37cm

Cao 
26cm

 
17,5cm

37cm

 
9cm

37cm
Mặt 

trước

Mặt 
trên

Tủ stocker 

Tủ stocker/ Kệ nhựa có bánh 

Kệ nhựa      

Rộng 
40cm

Rộng 
41,5cm

18cm

Cao 
83cm

29cm

Cao 
83cm

Mặt 
trước

Mặt 
trên

Hộp nhựa bảo quản có kết cấu chắc chắn, có thể được sử dụng cho các hoạt 
động dã ngoại ngoài trời.

Rộng 
39cm

 
39cm

 
39cm

Dài 78cm

XL
Cao 

37cm

60,5cm

L
 

37cm

40,5cm

S
 

37cm

Mặt 
trước

Mặt trên

Rộng 
37cm

 
37cm

Rộng 
51cm

 
25,5cm

36cm

Lớn

36cm

 
16,5cm Nhỏ

Cao 
24,5

cm

Cao 
31,5

cm 16cmSâu

50,5cm

Trung

50,5cm
Cao 
31,5

cm

 
25cm

Rộng 
25cm

 
16cm

37cm

Sâu Trung

37cm

Hộp đựng đồ có nắp đậy. Chúng tôi cũng cung cấp loại có thể gấp lại và cất gọn.

Hộp lưu trữ nhựa vừa Thùng đựng đồ nhựa gấp gọn



27

Sản phẩm
 lư

u trữ
 polypropylen

Hộp ngăn kéo ngang nhựa rộng: Dài 55 x Rộng 44,5cm

Hộp ngăn kéo ngang nhựa rộng 
18182800 | Size L  549.000VND
Dài 55 x Rộng 44,5 x Cao 30cm 
Kích thước bên trong: Dài 48,5 x Rộng 39 Cao 
25cm 
Tải trọng: 2,5kg | Khi có bánh xe: 2,5kg 
Có thể xếp chồng tối đa 4 hộp ngăn kéo

47266740 | Size M  449.000VND
Dài 55 x Rộng 44,5 x Cao 24cm 
Kích thước bên trong: Dài 49 x Rộng 39,5 x Cao 
19,5cm 
Tải trọng: 3kg | Khi có bánh xe: 3kg 
Có thể xếp chồng tối đa 5 hộp ngăn kéo

47266733  | Size S  379.000VND
Dài 55 x Rộng 44,5 x Cao 18cm 
Kích thước bên trong: Dài 49 x Rộng 39,5 x Cao 
13,5cm
Chất liệu: polypropylene 
Tải trọng: 3kg | Khi có bánh xe: 3kg 
Có thể xếp chồng tối đa 5 hộp ngăn kéo

Hộp lưu trữ nhựa: Dài 34 x Rộng 44,5cm

Hộp lưu trữ nhựa 
15237005 | Size L   379.000VND
Dài 34 x Rộng 44,5 x Cao 30cm 
Kích thước bên trong: Dài 28,5 x Rộng 40x Cao 
25,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 6 hộp ngăn kéo

15527021 | Size M   299.000VND
Dài 34 x Rộng 44,5 x Cao 24cm 
Kích thước bên trong: Dài 28,5 x Rộng 40 x Cao 
19,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 7 hộp ngăn kéo

15199686 | Size S  249.000VND
Dài 34 x Rộng 44,5 x Cao 18cm 
Kích thước bên trong: Dài 29 x Rộng 40 x Cao 
13,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 9 hộp ngăn kéo

Chất liệu: polypropylene
Tải trọng: 5kg | Khi có bánh xe: 3kg

Hộp ngăn kéo dài nhựa đựng đồ 
15112081  | Size L 449.000VND

 
Dài 40 x Rộng 65 x Cao 30cm 
Kích thước bên trong: Dài 33 x Rộng 59 x Cao 
24,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 6 hộp ngăn kéo

15112098 | Size M  379.000VND

Dài 40 x Rộng 65 x Cao 24cm 
Kích thước bên trong: Dài 33,5 x Rộng 59 x Cao 
18,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 7 hộp ngăn kéo

15112104 | Size S   299.000VND

Dài 40 x Rộng 65 x Cao 18cm  
Kích thước bên trong: Dài 33,5 x Rộng 59,5 x 
Cao 12,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 8 hộp ngăn kéo

Chất liệu: polypropylene

Tải trọng: 7kg | Khi có bánh xe: 3,5kg

Hộp ngăn kéo nhựa đựng đồ: Dài 40 x Rộng 65cm

Hộp ngăn kéo nhựa đựng đồ 
15199693  | Size L  449.000VND
Dài 44 x Rộng 55 x Cao 30cm 
Kích thước bên trong: Dài 38 x Rộng 49,5 x Cao 
24,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 6 hộp ngăn kéo

15199709  | Size M  379.000VND
Dài 44 x Rộng 55 x Cao 24cm 
Kích thước bên trong: Dài 38,5 x Rộng 49,5 x 
Cao 18,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 7 hộp ngăn kéo

15236640  | Size S  299.000VND
Dài 44 x Rộng 55 x Cao 18cm 
Kích thước bên trong: Dài 8,5 x Rộng 50 x Cao 
12,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 8 hộp ngăn kéo

Chất liệu: polypropylene

Tải trọng: 7kg | Khi có bánh xe: 3,5kg

 Hộp ngăn kéo nhựa đựng đồ: Dài 44 x Rộng 55cm

Ngăn kéo nhựa siêu nông 
76749073 | 2 ngăn               329.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 16,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa bảy hộp ngăn kéo

76749066 | 1 ngăn             229.000VND

02108281 | Xám trắng               229.000VND 
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 9cm 
Có thể xếp chồng tối đa 13 hộp ngăn kéo

Chất liệu: polypropylene

Kích thước bên trong: Dài 22,5 x Rộng 34 x Cao 
5,5cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 2kg/ 1 ngăn kéo

Ngăn kéo nhựa siêu nông: Dài 26 x Rộng 37cm

Nhãn dán cho hộp nhựa 
37385894 | 5 miếng             49.000VND

Nhãn dán giúp bạn dễ dàng phân biệt các loại đồ 
vật được đựng trong ngăn kéo.
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Khung thép cho hộp nhựa đứng 
47555073 | Cao 1.999.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 35cm 
Trọng lượng: 5,5kg

47555066    1.799.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 17,5cm 
Trọng lượng: 4kg

Chất liệu: thép
Bộ phận chống trượt: polyurethane
Có thể kết hợp sử dụng chung với loại ngăn kéo nhựa 
polypropylene

 
76749035 | Bộ 1 ngăn kéo  249.000VND
Dài 14 x Rộng 37 x Cao 17,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 10,5 x Rộng 33,5 x Cao 14cm
Chất liệu: polypropylene 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 2kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn kéo: 2kg

Có thể xếp chồng tối đa bốn hộp ngăn kéo

Đi kèm với 2 ngăn (mỗi ngăn có thể được chia làm bốn ô, với 
khoảng cách 6cm)

Ngăn kéo nhựa sâu 
76749028 | Bộ 2 ngăn kéo             429.000VND  
02108274 | Bộ 2 ngăn kéo xám trắng 
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 17,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 10,5 x Rộng 33,5 x Cao 14cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 2kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn kéo: 2kg
Đi kèm với 6 ngăn (mỗi ngăn có thể được chia thành bốn ô, 
với khoảng cách 6cm)

  
15253586 | Xám trắng 299.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 17,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 22 x Rộng 33,5 x Cao 14cm 

Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 4kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn kéo: 2kg

Chất liệu: polypropylene

Có thể xếp chồng tối đa 6 hộp ngăn kéo

 Loại sâu (Dài 26 x Rộng 37cm/ 1 nửa: Dài 14 x Rộng 37cm)
Ngăn kéo nhựa nông 
76748984 | Bộ 2 ngăn kéo                 329.000VND  
02108304 | Bộ 2 ngăn kéo xám trắng 
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 12cm | Kích thước bên trong: Dài 10,5 x 
Rộng 34 x Cao 8,5cm
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 1,5kg/ 1 ngăn kéo 
Đi kèm với 6 ngăn (mỗi ngăn có thể được chia thành 7 ô, với 
khoảng cách 3cm)

  
15253579  | Xám trắng 249.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 12cm | Kích thước bên trong: Dài 22,5 x 
Rộng 34 x Cao 8,5cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 3kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn kéo: 2kg

 
Chất liệu: polypropylene
Có thể xếp chồng tối đa 10 hộp ngăn kéo

Loại nông (Dài 26 x Rộng 37cm/ 1 nửa: Dài 14 x Rộng 37cm)

 
76749042 | Bộ 1 ngăn kéo 229.000VND
Dài 14 x Rộng 37 x Cao 12cm 
Kích thước bên trong: Dài 10,5 x Rộng 34 x Cao 8,5cm 
Chất liệu: polypropylene 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 1,5kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn kéo: 2kg

Có thể xếp chồng tối đa 6 ngăn kéo, có thể kết hợp với bánh 
xe (được bán riêng) 
Đi kèm với 3 ngăn (mỗi ngăn có thể được chia thành bảy ô, 
với khoảng cách 3cm)

Hộp phân vùng vải không dệt

Hộp phân vùng vải không dệt
02110482 | Size L 199.000VND
Dài 22,5 x Rộng 32,5 x Cao 21cm

02110475 | Size M 149.000VND
Dài 15 x Rộng 32,5 x Cao 21cm

02110468 | Size S 129.000VND
Dài 11 x Rộng 32,5 x Cao 21cm
Chất liệu: polypropylene

Size L  Size M  Size S  

 
76749004 | Bộ 6 ngăn kéo  849.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 32,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 10,5 x Rộng 34 x Cao 8,5cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 1,5kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn kéo: 2kg

Đi kèm với 18 ngăn (mỗi ngăn có thể được chia thành bảy ô, 
với khoảng cách 3cm)
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Hộp lưu trữ 

Thùng đựng đồ nhựa gấp gọn
47686715  | Size L  429.000VND
Dài 36 x Rộng 51 x Cao 24,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 32 x Rộng 47 x Cao 21cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): 7kg 
Có thể xếp chồng tối đa 8 thùng

47686708  | Size S  299.000VND
Dài 36 x Rộng 25,5 x Cao 16,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 32 x Rộng 21,5 x Cao 14,5cm 

Tải trọng: 5kg  |  Có thể xếp chồng tối đa 8 thùng

Chất liệu: polypropylene

Thùng đựng đồ nhựa gấp gọn

Bánh xe hộp lưu trữ nhựa
15523788  | Bộ 4 cái 99.000VND
Chất liệu: nhựa đúc

Sản phẩm dễ dàng lắp đặt vào phần đáy của các sản 
phẩm lưu trữ bằng nhựa

※Chiều cao có thểt thay đổi từ 3,8-4,2cm (tùy thuộc vào 
loại sản phẩm)

Pallet có bánh xe
82007848  549.000VND
Dài 27,5 x Rộng 41 x Cao 7,5cm | Tải trọng: 80kg

Sản phẩm có thể được kết nối với nhau theo chiều ngang 
hoặc dọc, nên bạn có thể tự do điều chỉnh kích thước phù 
hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân

Chất liệu: polypropylene

Nút chống trượt hộp lưu trữ nhựa
47554892  | Bộ 4 cái-Size L 79.000VND

47554908  | Bộ 4 cái-Size S 79.000VND
Chất liệu: cao su silicon

Có thể được sử dụng cho nhiều loại hộp lưu trữ nhựa 
khác nhau

※Khi lắp nút chống trượt, chiều cao của các sản phẩm 
hộp lưu trữ nhựa sẽ thay đổi từ 1mm - 4mm

Khớp nối cho hộp lưu trữ  
02528508    | 2 cái 49.000VND
Chất liệu: thép

Sản phẩm được sử dụng để kết nối các hộp lưu trữ lại với 
nhau

Bộ phận tùy chọn

Ngăn kéo nhựa rộng và nông 
15253784   
02108328  | Xám trắng 299.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 12cm 
Kích thước bên trong: Dài 33,5 x Rộng 22,5 x Cao 8,5cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 1,5kg/ 1 ngăn kéo, mặt 
ngăn kéo: 5kg (với thanh gia cố)

Có thể xếp chồng tối đa 10 hộp ngăn kéo

15253791 | Ngăn kéo nhựa rộng và sâu 
02108311 | Xám trắng 329.000VND
Dài 37 Rộng 26 x Cao 17,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 33 x Rộng 22,5 x Cao 14cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 2kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn 
kéo: 5kg (với thanh gia cố)

Có thể xếp chồng tối đa 6 hộp ngăn kéo

Chất liệu: polypropylene

Ngăn kéo nhựa rộng và siêu nông 
15253753   
02108335 | Xám trắng  249.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 9cm 
Kích thước bên trong: Dài 34 x Rộng 22,5 x Cao 5,5cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 1kg/ 1 ngăn kéo, mặt ngăn 
kéo: 5kg (với thanh gia cố)

Có thể xếp chồng tối đa 13 hộp ngăn kéo

15253777 | Bộ 2 ngăn kéo nhựa rộng và siêu nông 
02118990 | Xám trắng 329.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 9cm 
Kích thước bên trong: Dài 16,5 x Rộng 22,5 x Cao 5,5cm 
Tải trọng (bao gồm cả bánh xe): xấp xỉ 0,5kg/ 1 ngăn kéo, mặt 
ngăn kéo: 5kg (với thanh gia cố)
Chất liệu: polypropylene 
Có thể xếp chồng tối đa 13 hộp ngăn kéo

Ngăn kéo nhựa rộng và siêu nông 
Nắp nhựa cho hộp lưu trữ
82219432 79.000VND
Dài 37,5 x Rộng 25,5 x Cao 2,5cm

Hộp lưu trữ có khay
82219449 99.000VND
Dài 35 x Rộng 23 x Cao 5,5cm

Hộp lưu trữ sâu
82219401 249.000VND
Dài 37 x Rộng 25 x Cao 31,5cm

Hộp lưu trữ vừa
82219418  199.000VND
Dài 37 x Rộng 25 x Cao 16cm

Nắp nhựa cho hộp lưu trữ rộng
82219357 99.000VND
Dài 51 x Rộng 37,5 x Cao 2,5cm

Hộp lưu trữ nhựa rộng và sâu
82219326   329.000VND
Dài 50,5 x Rộng 37 x Cao 31,5cm

Hộp lưu trữ nhựa rộng & vừa
82219333 249.000VND
Dài 50,5 x Rộng 37 x Cao 16cm

Chất liệu: polypropylene

Giá để đồ nhựa 
82243963 | Size L 299.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 26cm 
Kích thước:  [Mặt trên]: Dài 33 x Rộng 22,5 x Cao 24cm 

[Mặt dưới]: Dài 33 x Rộng 22,5 x Cao 1,5cm
Tải trọng: 5kg  |  Có thể xếp chồng tối đa 4 thùng

82243956 | Size M 229.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 17,5cm 
Kích thước: [Mặt trên]: Dài 33 x Rộng 22,5 x Cao 15,5cm 
                     [Mặt dưới]: Dài 33 x Rộng 22,5 x Cao 1,5cm
Tải trọng: 4kg  |  Có thể xếp chồng tối đa 6 thùng

82243949 | Size S 199.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 9cm 
Kích thước: [Mặt trên]: Dài 33 x Rộng 24 x Cao 6,5cm 
                     [Mặt dưới]: Dài 33 x Rộng 22,5 x Cao 1,5cm
Tải trọng: 3kg  |  Có thể xếp chồng tối đa 13 thùng

※Chiều cao có thể xếp chồng lên tới 120cm

※ Giới hạn chịu lực lên tới 39kg khi không có bánh xe 
(19,5kg khi có bánh xe)

Chất liệu: polypropylene

Giá lưu trữ
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Tủ stocker/ Hộc kéo rời Kệ nhựa

Tủ nhựa 4 tầng có bánh xe 
15521821   829.000VND
Dài 18 x Rộng 40 x Cao 83cm 
Kích thước bên trong: Dài 13 x Rộng 35,5 x 
Cao 17cm
Chất liệu: polypropylene

※1

Tủ stocker nhựa có bánh 
xe-1 
15880188   899.000VND

  Dài 18 x Rộng 40 x Cao 83cm  
Kích thước bên trong |  Ngăn kéo: Dài 13 x 
Rộng 35,5 x Cao 17cm 
Ngăn kéo rộng: Dài 12,5 x Rộng 35 x Cao 
26,5cm
Chất liệu: polypropylene

※1

Tủ stocker nhựa có bánh 
xe-2 
15880195   999.000VND
Dài 18 x Rộng 40 x Cao 83cm  
Kích thước bên trong | Ngăn kéo: Dài 13 x 
Rộng 35,5 x Cao 17cm 
Ngăn kéo rộng: Dài 12,5 x Rộng 35 x Cao 
26,5cm 
Ngăn kéo nông: Dài 13 x Rộng 36 x 
Cao 7cm
Chất liệu: polypropylene

※1

Kệ nhựa 3 tầng có bánh xe
15253807  499.000VND
Dài 29 x Rộng 41,5 x Cao 83cm 
Kích thước lưu trữ: Dài 26 x Rộng 
37 x Cao 22cm 
Kích thước mặt kệ: Dài 26 x Rộng 
37,5cm
Tải trọng: 8kg 
(Khoảng 2kg 1 tầng)
Chất liệu: polypropylene

Hộc kéo rời nhựa nông
15880171   199.000VND
Dài 18 x Rộng 40 x Cao 11cm 
Kích thước bên trong: Dài 13 x 
Rộng 36 x Cao 7cm 
Có thể xếp chồng tối đa 10 hộc kéo
Chất liệu: polypropylene

47721584    229.000VND
Dài 18 x Rộng 40 x Cao 21cm 
Kích thước bên trong: Dài 13 x 
Rộng 35,5 x Cao 17cm 
Có thể xếp chồng tối đa 5 hộc kéo
Chất liệu: polypropylene

15880164 | Sâu  329.000VND
Dài 18 x Rộng 40 x Cao 30,5cm 
Kích thước bên trong: Dài 12,5 x 
Rộng 35 x Cao 26,5cm 
Có thể xếp chồng tối đa 4 hộc kéo
Chất liệu: polypropylene

※Bạn có thể tháo rời và kết hợp sử 
dụng các hộc kéo rời với nhau

※Có thể xếp chồng hộc kéo với độ 
cao tối đa khoảng 122cm

Tủ stocker kết hợp dựa trên 3 loại ngăn kéo này

Chiều cao khi kết hợp nên dưới 122cm

Tải trọng (bao gồm bánh xe) Ví dụ về tải trọng cho 1 
tầngTải trọng 1 tầng Tải trọng mặt tủ Toàn bộ

Hộc kéo rời nhựa - 47721584 Khoảng 5kg Khoảng 3kg Khoảng 30kg 10 chai nước 350ml

Hộc kéo rời nhựa nông - 15880171 Khoảng 2,5kg Khoảng 3kg Khoảng 30kg

Hộc kéo rời nhựa sâu -   15880164  Khoảng 5kg Khoảng 3kg Khoảng 30kg 4 chai nước 1000ml

※Giới hạn chiều cao bao gồm cả bánh xe (khoảng 4,2cm).
※ Ngăn kéo phía trên có trọng lượng nhẹ hơn ngăn kéo phía dưới, mang lại sự ổn định cho tủ.

※Số lượng hộc kéo tối đa có thể xếp chồng: 15880171 | Hộc kéo rời nhựa nông (3 hộc), 47721584 | Hộc kéo 
rời nhựa (2 cái), 15880164 | Hộc kéo rời nhựa sâu (1 cái)

Sản phẩm không thể tháo lắp khi di chuyển

Hộp nhựa bảo quản-XL
37526266  749.000VND 
Dài 78 x Rộng 39 x Cao 37cm 
Tải trọng | Nắp: 100kg, lưu trữ: 20kg 
Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp 
Chất liệu: polypropylene

Hộp nhựa bảo quản-L
37525986  499.000VND
Dài 60,5 x Rộng 39 x Cao 37cm 
Tải trọng | Nắp: 100kg, lưu trữ: 13,5kg 
Có thể xếp chồng tối đa 3 hộp 
Chất liệu: polypropylene 

Hộp lưu trữ có quai-S
02478834  379.000VND
Dài 40,5 x Rộng 39 x Cao 37cm 
Tải trọng | Nắp: 100kg, lưu trữ: 13,5kg 
Có thể xếp chồng tối đa 3 hộp 
Chất liệu: polypropylene

Thùng nhựa
15203727   999.000VND

Dài 39 (bao gồm tay cầm) x Rộng 36 x Cao 
39cm 
Bề mặt: đường kính 36cm

※Vui lòng không đứng 
lên thùng 
※ Không thể đựng chất 

lỏng vì có lỗ nhỏ ở dưới
Chất liệu: polypropylene

Hộp nhựa bảo quản Thùng nhựa
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Có thể xếp chồng lên nhau khi sử dụng thêm phần nắp (được bán riêng).
Với khả năng chống thấm nước mạnh mẽ, thích hợp sử dụng trong nhiều hoàn 
cảnh sử dụng khác nhau.

Hộp bảo quản polyethylene mềm

Hộp bảo quản-L
38749486  199.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 x Cao 24cm

Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Hộp bảo quản-M
38749479   179.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 x Cao 16cm

Hộp bảo quản tròn-M
02528584   199.000VND
Đường kính 36 x Cao 16cm

Nắp hộp bảo quản tròn 
02528492   69.000VND
Đường kính 36 x Cao 1,5cm

Hộp bảo quản có quai-S
38749493  99.000VND
Dài 18 x Rộng 25,5 x Cao 8cm 

Nắp hộp bảo quản có quai
38749523   39.000VND
Dài 18,5 x Rộng 26 x Cao 1,5cm

Hộp bảo quản tròn sâu-M
02528591  299.000VND
Đường kính 36 x Cao 32cm

Hộp bảo quản có quai-L
02528577  199.000VND
Dài 18 x Rộng 25,5 x Cao 24cm

Hộp bảo quản sâu có quai
02528560  299.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 x Cao 32cm

Hộp bảo quản có quai-M
38749509  149.000VND
Dài 18 x Rộng 25,5 x Cao 16cm
Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Hộp bảo quản-S
38749462   129.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 x Cao 8cm

Nắp hộp bảo quản
38749516   69.000VND
Dài 26 x Rộng 36,5 x Cao 1,5cm

Có thể được sử dụng trong tủ lạnh

Size S

Có thể xếp chồng lên nhau khi sử dụng nắp hộp

Size M, S có nắp 

Vỏ: polyethylene/ Nắp: polypropylene
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Giỏ inox có quai 2
15117048   549.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 8cm

Tải trọng:5kg, có thể xếp chồng 2 giỏ

Giỏ inox có quai 5
15117079   829.000VND

Dài 37 x Rộng 26 x Cao 24cm

Tải trọng:10kg, có thể xếp chồng 2 giỏ

Giỏ inox có quai 4
15117062   749.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 18cm

Tải trọng:5kg, có thể xếp chồng 2 giỏ

Giỏ inox có quai 3
15117055   649.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 12cm

Tải trọng:5kg, có thể xếp chồng 2 giỏ

Giỏ inox có quai 6
15117147   1.199.000VND

Dài 51 x Rộng 37 x Cao 18cm

Tải trọng:10kg, có thể xếp chồng 2 giỏ

Giỏ inox có quai 7
37285200   1.499.000VND
Dài 51 x Rộng 37 x Cao 24cm

Tải trọng:15kg, có thể xếp chồng 2 giỏ

Giỏ inox có quai 1
15117031   499.000VND

Dài 26 x Rộng 18 x Cao 18cm

Tải trọng:5kg, có thể xếp chồng 2 giỏ

Hộp thiếc có nắp-S
61417707    329.000VND
Dài 20 x Rộng 29 (bao gồm tay cầm) x 
Cao 21cm 

Hộp thiếc có nắp-L
61417691    449.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 (bao gồm tay cầm) x 
Cao 21cm 

Hộp thiếc tam giác-L
 38749448    849.000VND
Dài 24 x Rộng 24 x Cao 42cm

Xô thiếc 
18310326   249.000VND
Dung tích: 7L, đường kính 27 x cao 
17cm

Hộp thiếc tam giác-S
38749455    549.000VND
Dài 24 x Rộng 24 x Cao 24cm

Thùng rác thiếc-L 
 18310319   329.000VND
Đường kính 21 x Cao 28cm

Thùng rác thiếc-S 
18338405    299.000VND
Đường kính 20 x Cao 28cm

Sản xuất từ vật liệu inox giúp sản phẩm có độ chắc chắn cao và không bị gỉ sét. 
Hộp thiếc có kích thước lớn giúp bạn dễ dàng lưu trữ đồ vật một cách tiện lợi.

Sản phẩm lưu trữ inox/ thiếc

Chất liệu: inox

Chất liệu: thiếc

Chất liệu: thiếc
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G
ỉỏ hộp cây buri

Hộp buri xếp chồng chữ nhật 
47027921    169.000VND
Dài 26 x Rộng 18,5 x Cao 12cm

Giỏ buri xếp chồng chữ nhật-S
47027907   249.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 12cm

Nắp giỏ mây chữ nhật 
18014026    99.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 2cm

※Có thể sử dụng được cho giỏ size L, 
M, S.

Giỏ buri xếp chồng chữ nhật-M
47027914   299.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 16cm

 

Giỏ buri xếp chồng chữ nhật-L
18014002   399.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 24cm

Sản phẩm được làm từ chất liệu tự nhiên cao cấp và đan thủ công tại Philippines. 
Khách hàng có thể lựa chọn thêm phần nắp giỏ.

Giỏ/ hộp cây buri

※Tránh sử dụng sản phẩm ở khu vực có độ ẩm cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Hình ảnh tham khảo
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G
iỏ m

ây

Hộp mây có quai 
47028454    249.000VND
Dài 15 x Rộng 22 x Cao 9cm

Hộp mây chữ nhật-S 
47381238   379.000VND
Dài 26 x Rộng 18 x Cao 12cm

Hộp mây chữ nhật-SS 
37525702  149.000VND
Dài 26 x Rộng 9 x Cao 6cm

Hộp mây chữ nhật có nắp 
47381337    399.000VND
Dài 26 x Rộng 18 x Cao 16cm

Giỏ mây xếp chồng chữ nhật-L
47381313   599.000VND
Dài 36 x Rộng 26 x Cao 24cm
 

Giỏ mây xếp chồng chữ nhật-XL
38309819  799.000VND
Dài 36 x Rộng 26 x Cao 31cm

  

Giỏ mây xếp chồng chữ nhật-S
47381290   399.000VND
Dài 36 x Rộng 26 x Cao 12cm

 

Nắp giỏ mây xếp chồng chữ nhật
15004768    149.000VND
Dài 36 x Rộng 26 x Cao 3cm

※Có thể sử dụng cho giỏ mây size XL, L, 
M, S

Giỏ mây xếp chồng chữ nhật-M
47381306   449.000VND
Dài 36 x Rộng 26 x Cao 16cm
 

Giỏ mây xếp chồng vuông-M
18021833   599.000VND
Dài 35 x Rộng 36 x Cao 16cm

Nắp giỏ mây xếp chồng vuông 
15004775     199.000VND
Dài 35 x Rộng 36 x Cao 3cm

※Có thể sử dụng cho size L, M

Giỏ mây xếp chồng vuông-L
18021826    799.000VND
Dài 35 x Rộng 36 x Cao 24cm

Có trọng lượng nhẹ và linh hoạt, chất liệu mây mang lại cảm giác mềm mại khi sử dụng.  
Sản phẩm được thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng với tùy chọn phần nắp che và tay cầm.

Giỏ mây

※Xin quý khách lưu ý tránh để giỏ mây tại những nơi ẩm ướt, nên để trong bóng râm, vệ sinh sản phẩm bằng máy hút bụi và chổi quét bụi.

Nguồn gốc xuất xứ của giỏ mây
Giỏ mây MUJI được sản xuất tại một số vùng quê tại 
khu vực miền Bắc của Việt Nam, đó là một nơi yên 
bình với những cánh đồng lúa rộng lớn. Ngoài nông 
nghiệp, họ còn rất nổi tiếng về trình độ sản xuất đồ 
thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là các sản phẩm mây tre 
đan.

Quy trình sản xuất
Giỏ mây được đan từ những sợi mây có đường 
kính 3-5cm với độ dày 5-9mm.
Sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công, một thợ 
thủ công lành nghề có thể đan 1-2 giỏ mỗi ngày. Giỏ mây kết hợp với hộp phân vùng sẽ giúp bạn dễ dàng sắp 

xếp quần áo một cách gọn gàng và có tổ chức hơn.

Giỏ mây và hộp phân vùng 
vải không dệt/ S

Hộp phân vùng vải không dệt cũng có nhiều loại 
kích cỡ cho bạn dễ dàng lựa chọn.

Chất liệu: cây mây
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G
iỏ canvas có quai

Giỏ canvas mỏng có quai-M
02528454  449.000VND
Dài 37 x Rộng 18,5 x Cao 16cm

Giỏ canvas mỏng có quai-L
02528447   529.000VND
Dài 37 x Rộng 18,5 x Cao 26cm

Phần lưu trữ phía trong và đáy được tráng lớp bảo vệ nên 
có thể sử dụng khi đặt trực tiếp lên sàn nhà

Giỏ canvas chữ nhật có quai-L

Giỏ canvas có quai chữ nhật-XL 
02528461   949.000VND
Dài 52 x Rộng 26 x Cao 32cm

Giỏ canvas mỏng có quai 
02528430  649.000VND
Dài 37 x Rộng 18,5 x Cao 32cm

Giỏ canvas chữ nhật có quai 
02528416   799.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 32cm

Giỏ canvas chữ nhật có quai-L 
02528423   729.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 26cm

Sản phẩm có sẵn phần quai nên rất tiện dụng khi cần di chuyển.
Phần trong và đáy giỏ được phủ một lớp bảo vệ giúp việc vệ sinh trở nên dễ 
dàng. 

Giỏ canvas có quai

※Sản phẩm không giặt được

Chất liệu vải: 100% cotton
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H
ộp vải

Hộp vải mềm chữ nhật-L
38369738    399.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 34cm

Hộp vải mềm chữ nhật-S
38369752    299.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 16cm

Hộp vải mềm chữ nhật có nắp-M 
38369769    429.000VND

Dài 37 x Rộng 26 x Cao 26cm

Hộp vải mềm chữ nhật-M 
38369776    329.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 26cm

Hộp vải mềm sâu 1/2 
38369660    199.000VND
Dài 13 x Rộng 37 x Cao 12cm

Hộp vải mềm chữ nhật 1/2-S
38369677    229.000VND
Dài 18,5 x Rộng 26 x Cao 16cm

Hộp vải mềm đựng quần áo -L 
38369707    629.000VND
Dài 59 x Rộng 39 x Cao 23cm

Hộp vải mềm đựng quần áo -S 
38369745    549.000VND
Dài 59 x Rộng 39 x Cao 18cm

Hộp vải mềm vuông-S 
38369684   329.000VND
Dài 35 x Rộng 35 x Cao 16cm

Hộp vải mềm vuông có nắp-S
38369691    429.000VND
Dài 35 x Rộng 35 x Cao 16cm

Hộp vải mềm-L 
38369714    429.000VND
Dài 35 x Rộng 35 x Cao 32cm

Hộp vải mềm có nắp-L
38369721    549.000VND
Dài 35 x Rộng 35 x Cao 32cm

Hộp vải mềm chữ nhật 1/2-M
02118815   249.000VND
Dài 18,5 x Rộng 26 x Cao 26cm

Hộp vải mềm 1/2-L
02118792  299.000VND
Dài 17,5 x Rộng 35 x Cao 32cm

Hộp vải mềm có nắp 1/2-L
02118785   379.000VND
Dài 17,5 x Rộng 35 x Cao 32cm

Hộp vải mềm chữ nhật có nắp 
1/2-M
02118808   329.000VND
Dài 18,5 x Rộng 26 x Cao 26cm

Hộp vải mềm chữ nhật có dây kéo -L
02118822   729.000VND
Dài 65 x Rộng 40 x Cao 26cm

Hộp vải mềm chữ nhật có dây kéo -S
02118846   379.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 16cm

Sản phẩm được phủ một lớp bảo vệ ở bên trong giúp việc vệ sinh trở nên dễ 
dàng. Với các kích thước mô-đun đồng nhất, sản phẩm có thể được sử dụng kết 
hợp chung với các sản phẩm kệ lưu trữ.

Hộp vải

※Sản phẩm không giặt được

Hộp vải chữ nhật-S

Chất liệu: 38% polyester, 25% cotton, 22% sợi gai 
dầu, 15% rayon
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H
ộp carton

Sản phẩm có trọng lượng nhẹ và chắc chắn.
Vật liệu sản xuất hộp carton được dựa trên nguyên liệu giấy tái chế, góp phần 
trong việc bảo vệ môi trường. 

Hộp carton

Sản phẩm có kích thước mô-đun, dễ 
dàng kết hợp với các sản phẩm khác

Hộp carton-1 hộc kéo
38980803   229.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 16cm

Hộp carton-2 hộc kéo
38980810   299.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 16cm

Hộp carton rộng-1 hộc kéo
38980827   229.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 16cm

Hộp carton rộng-2 hộc kéo
38980834   299.000VND
Dài 37 x Rộng 26 x Cao 16cm

Hộp carton có nắp-S
38980841 | 3 miếng  229.000VND
Dài 32 x Rộng 25 x Cao 5,5cm

Hộp carton có nắp-L
38980858  | 2 miếng  229.000VND
Dài 32 x Rộng 25 x Cao 11cm

Hộp carton sâu có nắp 
38980865     299.000VND
Dài 26 x Rộng 37 x Cao 32cm

Bạn có thể sử dụng mặt trước & sau Có thể kết nối theo chiều dọc & ngang

Có tính năng 
giống ngăn kéo

Dễ dàng sắp xếp/ lưu trữ 
dữ liệu

Bằng cách kết nối các bộ phận lại với 
nhau, có thể kết nối theo chiều dọc 
hoặc chiều ngang

Có thể được sử dụng theo chiều dọc hoặc chiều ngang

Chiều ngang

L S S

Chiều dọc Lưu trữ tài liệu

Chất liệu: carton
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H
ộp carton cứ

ng/ hộp thép

Hộp carton cứng có nắp 
15967193    599.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 x Cao 32cm 
Kích thước bên trong: Dài 23 x Rộng 33,5 
x Cao 31cm 
Tải trọng: 8kg, có thể xếp chồng 2 hộp
Chất liệu: bột giấy

Hộp carton cứng-1 hộc kéo 
15967162    529.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 x Cao 16cm 
Bên trong: Dài 23 x Rộng 34 x Cao 14cm 
Tải trọng: 2kg, có thể xếp chồng 3 kệ
Chất liệu: bột giấy

Hộp carton cứng-2 hộc kéo dọc 
15967179    749.000VND
Dài 25,5 x Rộng 36 x Cao 16cm 
Bên trong: Dài 23 x Rộng 34 x Cao 6,5cm 
Tải trọng: 1,5kg, có thể xếp chồng 3 kệ
Chất liệu: bột giấy

Hộp carton cứng-2 hộc kéo ngang 
15967087    999.000VND
Dài 36 x Rộng 25,5 x Cao 16cm 
Bên trong: Dài 34 x Rộng 24 x Cao 6,5cm 
Tải trọng: 1,5kg, có thể xếp chồng 2 kệ
Chất liệu: bột giấy

Hộp carton cứng-4 hộc kéo 
15967223    999.000VND
Dài 36 x Rộng 25,5 x Cao 16cm 
Bên trong: Dài 16 x Rộng 24 x Cao 6,5cm 
Tải trọng: 2kg, có thể xếp chồng 2 kệ
Chất liệu: bột giấy

Hộp carton cứng có nắp và bánh 
xe 
15967209    999.000VND
Dài 38 x Rộng 36 x Cao 36cm 
Kích thước bên trong: Dài 35,5 x Rộng 33  
x Cao31cm 
Tải trọng: 10kg
Chất liệu: bột giấy

Hộp thép đựng dụng cụ - 4
37845992  729.000VND
Dài 38 x Rộng 18 x Cao 13cm 
Tải trọng: 10kg

Hộp thép đựng dụng cụ-  2
37845886  299.000VND
Dài 16 x Rộng 11 x Cao 6cm 
Tải trọng: 1,5kg, có thể xếp chồng 3 hộp

Hộp thép đựng dụng cụ - 3
37845947   829.000VND
Dài 38 x Rộng 23 x Cao 10cm 
Tải trọng: 10kg, có thể xếp chồng 2 hộp

Hộp thép đựng dụng cụ - 1
37845831   329.000VND
Dài 20 x Rộng 11 x Cao 6cm 
Tải trọng: 1,5kg, có thể xếp chồng 3 hộp

Sản phẩm có cấu tạo chắc chắn, có thể dùng để dựng 
sách báo, tạp chí.

Hộp carton cứng có nắp

Có thể được sử dụng như hộp đựng dụng cụ y tế.

Hộp thép đựng dụng cụ-3

Kệ carton cứng sử dụng chất liệu bột giấy và ván sợi nên có trọng lượng nhẹ và 
độ bền cao, 45-50% giấy tái chế được tái sử dụng tạo nên độ dày lớn mà không 
cần dùng nhiều keo dán.  
Hộp thép đựng dụng cụ có màu sắc và thiết kế đơn giản, có thể được sử dụng 
cho nhiều mục đích khác nhau.

Hộp carton cứng/ hộp thép

※Tránh sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp vì có thể gây biến dạng hoặc đổi màu sản phẩm.

Chất liệu: mạ thép, phủ tĩnh điện melamine



39

H
ộp đự

ng PP

Chất liệu polypropylene có tính chất chắc chắn và khả năng chống nước rất cao. 
Sản phẩm PP màu trong suốt giúp bạn dễ dàng phân biệt các đồ vật trong hộp, màu 
xám trắng giúp cho không gian trở nên gọn gàng hơn.
Phù hợp cho việc đựng tài liệu, tạp chí và phụ kiện.

Hộp đựng PP

Hộp đựng hồ sơ nhựa rộng 
W15cm 
38907596   
38907602         | Xám trắng 199.000VND
Dài 15 x Rộng 32 x Cao 24cm

Hộp đựng hồ sơ nhựa 1/2 rộng 
W15cm 
02553043  
02553050  | Xám trắng 149.000VND
Dài 15 x Rộng 32 x Cao 12cm

※1

Hộp đựng hồ sơ nhựa D25cm-xám 
trắng 
02553074  299.000VND
Dài 25 x Rộng 32 x Cao 24cm

Hộp đựng hồ sơ nhựa 1/2 
D25cm-xám trắng 
02553067   199.000VND
Dài 25 x Rộng 32 x Cao 12cm

Nắp hộp nhựa đựng hồ sơ D25cm (có 
thể gắn bánh) 
02553135  | Dài 25cm/ xám trắng 149.000VND

02553104 | Dài 15cm/ trong suốt 99.000VND

02553111  | Dài 15cm/ xám trắng  99.000VND

02553081 | Dài 10cm/ trong suốt 79.000VND

02553098 | Dài 10cm/ xám trắng  79.000VND
Rộng 33 x Cao 3,5cm

Hộp đựng hồ sơ nhựa W10cm 
 
02555702  
02481629  | Xám trắng    149.000VND
Dài 10 x Rộng 32 x Cao 24cm

Kệ đựng hồ sơ nhựa W15cm rộng 
38907633   
38907565  | Xám trắng 199.000VND
Dài 15 x Rộng 27,6 x Cao 31,8cm

Kệ đựng hồ sơ nhựa W10cm
02555696   
02481636  | Xám trắng 149.000VND
Dài 10 x Rộng 27,6 x Cao 31,8cm

Hộp đựng hồ sơ nhựa 1/2 
W10cm  

 38996453  
 38996446 | Xám trắng 99.000VND
Dài 10 x Rộng 32 x Cao 12cm

※1

Cặp tài liệu nhựa có quai  

 38654834  
 38699019  | Xám trắng  299.000VND
Dài 10 x Rộng 32 x Cao 24cm (chiều cao 
bao gồm tay cầm: 28,5cm)

※ Có thể xếp chồng các sản phẩm cùng loại lên nhau (tối đa 3 chồng). 
Sản phẩm không thể sửa chữa khi bị bể, xin quý khách vui lòng cẩn thận khi sử dụng.

Kệ chặn sách-M 
82603064 69.000VND
Dài 12 x Rộng 12 x Cao 17,5cm

Kệ chặn sách-S 
82603071 49.000VND
Dài 10 x Rộng 8 x Cao 10cm

Hộp hồ sơ gấp W10cm  

38996514   379.000VND
Dài 10 x Rộng 32 x Cao 24cm

Kệ chặn sách-L 
82603057 79.000VND
Dài 16 x Rộng 15 x Cao 21cm

Hộp nhựa chia ngăn-S
82207682  29.000VND 
Dài 10cm | 3 miếng

Hộp nhựa chia ngăn-L
82207699  35.000VND 
Dài 15cm | 3 miếng
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H
ộp đự

ng PP

Hộp nhựa chia ngăn
 15915453   
37035508  | Xám trắng 299.000VND
Dài 15 x Rộng 32 x Cao 8cm

(Chiều cao bao gồm tay cầm: 13cm) 
Tải trọng: 5kg

Thanh nam châm   

38996460  39.000VND
Dài 19 x Rộng 0,4 x Cao 3cm

Sản phẩm hỗ t rợ 
dùng để t reo các 
vật dụng nhỏ

Hộp nhựa có móc gài
38996477   39.000VND
Dài 9 x Rộng 4 x Cao 10cm

38996491                             29.000VND

Dài 9 x Rộng 4 x Cao 5cm 

38996484  | Hộp bút  29.000VND
Dài 4 x Rộng 4 x Cao 10cm

Cặp đựng hồ sơ A4  
38699026   
02815783  | Xám trắng 249.000VND
Dài 32 x Rộng 7 x Cao 24cm 
(Chiều cao bao gồm tay cầm: 28cm)

Hộp nhựa lưu trữ-6 hộc kéo
61154909  729.000VND
Dài 11 x Rộng 24,5 x Cao 32cm

Hộp nhựa lưu trữ-3 hộc kéo
61164458                 549.000VND
Dài 11 x Rộng 24,5 x Cao 32cm

Vách styrene ngăn hồ sơ-L 
0285641002856410 | Xám trắng 249.000VND
Dài 27 x Rộng 21 x Cao 16cm

Vách styrene ngăn hồ sơ-S 
02856427 | Xám trắng 199.000VND
Dài 21 x Rộng 13,5 x Cao 16cm

Khay nhựa để bàn 1
18421541  35.000VND 
Dài 10 x Rộng 10 x Cao 4cm

Khay nhựa để bàn 2
18421558 49.000VND 
Dài 10 x Rộng 20 x Cao 4cm

Khay nhựa để bàn 3
18421565  39.000VND 
Dài 6,7 x Rộng 20 x Cao 4cm

Khay nhựa để bàn 4
18421572  49.000VND 
Dài 13,4 x Rộng 20 x Cao 4cm
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Hộc kéo lưu trữ gỗ - 1 hộc kéo 
82603316  549.000VND
Dài 25,2 x Rộng 17 x Cao 8,4cm 
Bao gồm 1 tấm phân vùng

Khay thư gỗ 
82603347 | 2 ngăn 729.000VND
Dài 32 x Rộng 24 x Cao 10,5cm

※ Có thể xếp chồng tối đa 3 khay

Vách gỗ ngăn hồ s 
82603354 | A5 size 429.000VND
Dài 8,4 x Rộng 17 x Cao 25,2cm

Hộc kéo lưu trữ gỗ - 6 hộc kéo 
82603330 849.000VND
Dài 8,4 x Rộng 17 x Cao 25,2cm

Hộc kéo lưu trữ gỗ - 3 hộc kéo 
82603323 729.000VND
Dài 8,4 x Rộng 17 x Cao 25,2cm

Hộp khăn giấy gỗ  

82603361   729.000VND
Dài 26,5 x Rộng 13,5 x Cao 7,2cm

Bộ 5 hộp carton đựng hồ sơ 
02081355  | A4 size 249.000VND
Dài 10 x Rộng 32 x Cao 25cm

Bộ 5 kệ carton đựng hồ sơ
02081348  | A4 size 249.000VND
Dài 10 x Rộng 28 x Cao 32cm

Bộ 5 kệ carton đựng hồ sơ-xám đậm

38708636 | A4 size 249.000VND
Dài 10 x Rộng 28 x Cao 32cm

Bộ 5 hộp carton đựng hồ sơ-xám 
đậm 
38708643 | A4 size 249.000VND
Dài 10 x Rộng 32 x Cao 25cm

Sản phẩm sẽ giúp cho không gian làm việc của bạn trông gọn gàng hơn.  
Bề mặt ván MDF được hoàn thiện bằng gỗ sồi nhằm tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm.  

Sản phẩm lưu trữ bằng gỗ/ carton

Sản phẩm
 lư

u trữ
 bằng gỗ/ carton
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Hộp mica lập phương-L
02855901  329.000VND 
Dài 25,2 x Rộng 12,6 x Cao 16cm

Hộp mica lập phương-M
02855918  249.000VND 
Dài 25,2 x Rộng 12,6 x Cao 8cm

Hộp mica lập phương-S
02855925 199.000VND
Dài 25,2 x Rộng 12,6 x Cao 4cm

Nắp hộp khăn ăn
02855963  49.000VND
Dài 24,6 x Rộng 12cm

Hộp mica xếp chồng 1/2 - L
02855932  229.000VND
Dài 12,6 x Rộng 12,6 x Cao 16cm

Hộp mica xếp chồng 1/2 - M
02855949 179.000VND
Dài 12,6 x Rộng 12,6 x Cao 8cm

Hộp mica xếp chồng 1/2 - S
02855956  129.000VND
Dài 12,6 x Rộng 12,6 x Cao 4cm

Nắp hộp khăn giấy vệ sinh
02855970  69.000VND
Dài 24,6 x Rộng 12 x Cao 3cm

Vách ngăn cho hộp mica 1
02855994  49.000VND
Dài 12 x Rộng 12 x Cao 7,2cm

Vách ngăn cho hộp mica 2
02856007  49.000VND
Dài 12 x Rộng 12 x Cao 3,2cm

Vách ngăn cho hộp mica 3
02856014   39.000VND
Dài 12 x Rộng 12 x Cao 3,3cm

Chất liệu mica giúp bạn dễ dàng phân biệt các đồ vật được đựng bên trong sản 
phẩm, có chức năng chống xước tốt. Chúng tôi có sẵn nhiều loại sản phẩm khác 
nhau giúp bạn dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu cá nhân.

Hộp mica

Hình ảnh tham khảo về cách sử dụng sản 
phẩm hộp mica
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Hộp mica để bàn - S
02856069  69.000VND
Dài 8,4 x Rộng 8,4 x Cao 3cm

Nắp mica cho hộp để bàn
02856076  29.000VND
Dài 8,4 x Rộng 8,4cm

Hộp mica để bàn - L
02856045 99.000VND
Dài 8,4 x Rộng 8,4 x Cao 9cm

Hộp mica để bàn - M
02856052  79.000VND 
Dài 8,4 x Rộng 8,4 x Cao 6cm

Khay mica để bàn
02856083  49.000VND
Dài 25,9 x Rộng 9,1 x Cao 1,3cm

Hộp card mica để bàn
02856090  69.000VND
Dài 10 x Rộng 8,4 x Cao 4,5cm

Vách mica ngăn hồ sơ để bàn
02856106  69.000VND
Dài 5,8 x Rộng 8,4 x Cao 5,7cm

Hộp trưng bày cửa trượt - L
02856113  499.000VND
Dài 33,6 x Rộng 8,4 x Cao 24,4cm

Hộp trưng bày cửa trượt - S
02856120 379.000VND
Dài 25,2 x Rộng 8,4 x Cao 18,4cm

Hộp mica xếp chồng
02856144   599.000VND
Dài 25 x Rộng 32 x Cao 12,5cm

Kệ mica đựng hồ sơ
02856168  149.000VND
Dài 8,7 x Rộng 13 x Cao 13cm

Kệ mica đựng điện thoại - L
02856212  199.000VND
Dài 16,8 x Rộng 8,4 x Cao 9cm

Kệ mica đựng điện thoại - S
02856229 149.000VND
Dài 8,4 x Rộng 8,4 x Cao 9cm

Hình ảnh tham khảo cách sử dụng hộp 
mica
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Hộp mica-L, 5 hộc kéo
15915491   699.000VND
Dài 25,5 x Rộng 17 x Cao 16cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Hộp mica-L, 3 hộc kéo
15915507   499.000VND
Dài 25,5 x Rộng 17 x Cao 10cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Khay nhung đựng trang sức-L
38373551   299.000VND
Dài 23,5 x Rộng 15,5 x Cao 2,5cm

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng phụ kiện-L
38373568   299.000VND
Dài 23,5 x Rộng 15,5 x Cao 2,5cm

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng phụ kiện dài kết hợp với hộp mica 2 hộc 
kéo.

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng nhẫn kết hợp với hộp mica có nắp.

Hình ảnh tham khảo

Hộp mica có nắp-L 
 38970125   549.000VND
Dài 25,5 x Rộng 17 x Cao 9,5cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Hộp mica-L, 2 hộc kéo 
 38300397   499.000VND
Dài 25,5 x Rộng 17 x Cao 9,5cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Khay nhung đựng nhẫn 
38373544    299.000VND
Dài 15,5 x Rộng 12 x Cao 2,5cm

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng phụ kiện dài 
38373575    179.000VND
Dài 15,5 x Rộng 12 x Cao 2,5cm

Hình ảnh tham khảo

Hộp mica có nắp 
 47380965    449.000VND
Dài 17,5 x Rộng 13 x Cao 9,5cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Hộp mica-2 hộc kéo 
 47380910    399.000VND
Dài 17,5 x Rộng 13 x Cao 9,5cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp
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Hộp mica-1 hộc kéo 
61798196    499.000VND
Dài 25,2 x Rộng 17 x Cao 8,7cm 

Hộp mica-3 hộc kéo 
61798202    729.000VND
Dài 8,7 x Rộng 17 x Cao 25,2cm

Hộp mica-6 hộc kéo 
37268142   849.000VND
Dài 8,7 x Rộng 17 x Cao 25,2cm

Hộp mica đựng phụ kiện dạng 
kéo 
61174280   599.000VND
Dài 6,7 x Rộng 17,5 x Cao 25cm 

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng phụ kiện 1 
38373520   179.000VND
Dài 5 x Rộng 16,5 x Cao 2cm

Hộp mica đựng trang sức 
18958207   399.000VND
Dài 6,7 x Rộng 13 x Cao 25cm 

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng trang sức 1 
38373537   179.000VND
Dài 5 x Rộng 12 x Cao 2cm

Hộp mica đựng phụ kiện
38671497    729.000VND
Khi đóng: Dài 17,5 x Rộng 8,8 x Cao 25cm 
Khi mở: Dài 35 x Rộng 4,4 x Cao 25cm 

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng phụ kiện 2 
02119577    179.000VND
Dài 3,7 x Rộng 16,7 x Cao 2cm

Hộp đựng trang sức 
38671480    729.000VND
Khi đóng: Dài 17,5 x Rộng 8,8 x Cao 25cm 
Khi mở: Dài 35 x Rộng 4,4 x Cao 25cm 

Hình ảnh tham khảo

Khay nhung đựng trang sức 2 
02119560    179.000VND
Dài 3,7 x Rộng 16,7 x Cao 2cm

Khay mica đựng hồ sơ A5 
61798233    429.000VND
Dài 8,7 x Rộng17 x Cao 25,2cm 
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Giá đỡ phụ kiện-L 
 15296309   299.000VND
Dài 17,5 x Rộng 13 x Cao 14,3cm

Giá đỡ phụ kiện-S 
15296286   229.000VND
Dài 8,8 x Rộng 13 x Cao 14,3cm

Vách mica ngăn hồ sơ-S
 15902200   329.000VND
Dài 13,3 x Rộng 21 x Cao 16cm

Vách mica ngăn hồ sơ-L
 15902194   429.000VND
Dài 26,8 x Rộng 21 x Cao 16cm

Hộp mica đựng bút 
37528574    39.000VND
Dài 5,5 x Rộng 4,5 x Cao 9cm

Hộp mica lưu trữ-6 hộc kéo 
Kích thước A4
 38907572    799.000VND
Dài 11 x Rộng 24 x Cao 32cm

Hộp mica lưu trữ-3 hộc kéo
Kích thước A4 
 38907589    599.000VND
Dài 11 x Rộng 24 x Cao 32cm

Khay mica đựng phụ kiện 
61407845    499.000VND
Dài 25,8 x Rộng 17,5 x Cao 6,1cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 khay

Kệ mica 
 37318533  429.000VND
Dài 17,5 x Rộng 6,5 x Cao 23cm

※ Sản phẩm không thể sử dụng để đựng 
những sản phẩm ví dụ như các chai 
tinh dầu. 

Giá đỡ-S 
15919833   179.000VND
Dài 26 x Rộng 17,5 x Cao 10cm

Giá đỡ-L 
15919840   229.000VND
Dài 26 x Rộng 17.5 x Cao 16cm

Hình ảnh tham khảo

Hình ảnh tham khảo

Hộp mica lưu trữ 3 & 6 hộc kéo

Hình ảnh tham khảo

Vách mica ngăn hồ sơ
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Hình ảnh tham khảo

Khay nhựa A5 chia ngăn  

 37328617           
229.000VND
Kích thước phía ngoài: Dài 16 x Rộng 
24 x Cao 2,9cm 
Kích thước phía trong: Dài 15,5 x 
Rộng 23,5 x Cao 2,6cm 
※Có thể xếp chồng tối đa 3 khay 
Tải trọng: 3kg

Khay nhựa A5 có chân  

 37328945             
299.000VND
Kích thước phía ngoài (bao gồm 
chân): Dài 16 x Rộng 24 x Cao 
14,7cm 
Chiều cao mặt khay: 2,6cm 
Kích thước phía trong: Dài 15,5 x 
Rộng 23,5 x Cao 1cm 
※Có thể xếp chồng tối đa 2 khay 

Khay nhựa A6 chia ngăn 
37328891           
199.000VND
Kích thước phía ngoài: Dài 12 x Rộng 
16 x Cao 2,9cm 
Kích thước phía trong: Dài 11,5 x 
Rộng 15,5 x Cao 2,6cm 
※Có thể xếp chồng tối đa 3 khay 

Giá đựng văn phòng phẩm  
A7 
 37328938   199.000VND
Kích thước phía ngoài: Dài 8 x 
Rộng 11 x Cao 8cm 
Kích thước phía trong:

Giá trên: Dài 7,4 x Rộng 8,2cm 
Giá dưới: Dài 7,4 x Rộng 4,8cm

Sản phẩm có thể được dùng để lưu trữ các đồ dùng văn phòng phẩm có kích thước nhỏ.
Các sản phẩm có thể được sử dụng bằng cách kết hợp với nhau.

Khay nhựa & hộp nhựa

Khay nhựa  A7
 38728832           49.000VND
Dài 8 x Rộng 12 x Cao 1,4cm

Hộp nhựa nhỏ
 38728795           
129.000VND
Dài 8 x Rộng 12 x Cao 7cm

Khay nhựa A4 chia ngăn 
37328600              

329.000VND 
Kích thước phía ngoài: Dài 24 x Rộng 
32 x Cao 4,5cm 
Kích thước phía trong: Dài 23,5 x 
Rộng 31,5 x Cao 4,2cm 
※Có thể xếp chồng tối đa 3 khay 

Khay nhựa  A7 chia ngăn
 38728818           
129.000VND
Dài 8 x Rộng 12 x Cao 2,9cm 
※Có thể xếp chồng tối đa 3 khay

Khay nhựa A4 đựng hồ 
sơ ngang
 38728771           
379.000VND
Dài 24 x Rộng 32 x Cao 4,5cm

Khay nhựa A4 có chân 
37328587             
429.000VND
Kích thước phía ngoài (bao gồm 
chân): Dài 24 x Rộng 32 x Cao 
20,8cm 
Phần khay cao khoảng 4,2cm 
Kích thước phía trong khay: Dài 23,5 
x Rộng 31,5 x Cao 1,5cm 

Khay nhựa  A7 đựng tiền xu
 38728801             129.000VND
Dài 8 x Rộng 12 x Cao 2,9cm 
※Có thể xếp chồng tối đa 3 khay

Hộp nhựa có vách ngăn
 38728788          
379.000VND 
Dài 12 x Rộng 32 x Cao 7cm 
※Có thể xếp chồng tối đa 3 hộp

Khay nhựa A4 đựng hồ sơ  

 37328594           
329.000VND
Kích thước phía ngoài: Dài 24cm x 
Rộng 32cm x Cao 4,5cm 
Kích thước phía trong: Dài 23,5cm x 
Rộng 31,5cm x Cao 4,2cm

※Có thể xếp chồng tối đa 3 khay

Khay nhựa A6  
38728825           69.000VND
Dài 12 x Rộng 16 x Cao 1,4cm

※Xin lưu ý sản phẩm có thể bị ảnh hưởng khi tiếp xúc trực tiếp với các chất lỏng như rượu, dầu, hóa chất, tẩy trang, axit mạnh và kiềm.
※Vui lòng tránh sử dụng các vật liệu cứng như bàn chải cứng, chất tẩy rửa và chất mài mòn vì chúng có thể gây hư hại sản phẩm.
※Sản phẩm có thể được vệ sinh bằng cách ngâm một miếng vải mềm trong dung dịch tẩy rửa trung tính pha loãng 50% và lau nhẹ nhàng.
※Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit vì có thể gây biến dạng sản phẩm.

Hình ảnh tham khảo Hình ảnh tham khảo Hình ảnh tham khảo Hình ảnh tham khảo

K
hay nhự

a &
 H

ộp nhự
a
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G
iư

ờ
ng và nệm

Được chọn lọc từ những nguyên vật liệu tốt nhất với thiết kế đơn giản.
Mật độ túi lò xo được gia tăng giúp giấc ngủ của bạn thoải mái hơn.
Ngoài làm giường ngủ, bạn cũng có thể kết hợp làm ghế sofa. 

Nệm lò xo túi (bao nệm có thể giặt)

※ Mẫu kèm với chân gỗ màu tự nhiên.

Nệm lò xo có chân (lưới thép, bao nệm có thể giặt)
02509071  | Single  6.990.000VND
Dài 98 × Rộng 198 × Cao 26cm  
Lò xo: 204 cuộn

Chiều cao tổng: chân gỗ 26cm, cao 52cm/ chân gỗ 20cm, cao 46cm/ 
                    chân gỗ 12cm, cao 38cm/ chân gỗ 10cm, cao 36cm
Vải bọc nệm: 100% polyester
Phần ruột: Urethane, xơ dừa.

[Hướng dẫn giặt]

※ Vui lòng dùng túi giặt khi giặt vỏ bọc. Giặt với máy giặt từ 8kg trở lên.
※ Kích thước thật có thể chênh lệch tuỳ vào sản phẩm.

+ Chân kèm theo 7.589.000VND 

※ Mẫu kèm với chân gỗ màu nâu.

Nệm lò xo túi có chân (lưới thép, bao nệm có thể giặt)   
02508104 | Small  7.490.000VND
Dài 80 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

02508074 | Single  7.990.000VND
Dài 98 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

02508081 | Semi double  9.990.000VND
Dài 120 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

02508098 | Double  11.990.000VND
Dài 140 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

Vải bọc nệm: 100% polyester

Phần ruột: Urethane, xơ dừa.

+ Chân kèm theo    8.589.000VND  

+ Chân kèm theo  10.589.000VND 

+ Chân kèm theo  12,589.000VND 

+ Chân kèm theo  8.089.000VND 

Bao nệm và lò xo có thể thay thế
Chân giường, khung thép, lò 
xo, bao nệm có thể tháo rời 
dễ dàng. Chúng tôi có bán 
từng bộ phận trong trường 
hợp bị hư hỏng, hoặc thay 
thế các linh kiện bị mòn. Các 
bộ phận này dễ dàng được 
phân loại và xử lý rác thải 
nhằm bảo vệ môi trường.
※Các bộ phận của khung 
thép không được bán riêng.

Xoay nệm định kỳ

Sau một thời gian dài sử dụng, bạn có thể 
xoay đầu nệm nhằm hạn chế việc tập trung 
tải trọng tại một điểm khiến cường độ của lò 
xo sẽ bị suy yếu. Ngoài ra, hãy dựng đứng 
nệm định kỳ để thông gió, ngăn ngừa việc 
tích trữ độ ẩm.

Đổi hướng
phần đầu

phần chân

Các cuộn lò xo túi được sắp xếp 
đồng đều 
Độ đàn hồi của từng vị trí được sắp xếp khác nhau. Phần quanh 

eo, nơi dễ bị mỏi có độ cứng vừa phải hỗ trợ lưng. Các vị trí ngồi 

các túi lò xo sẽ cứng hơn. Vị trí tiếp xúc với cơ thể khi nằm sẽ có 

các túi lò xo mềm nhất tạo giấc ngủ thoải mái. ※ chỉ áp dụng cho 

sản phẩm lò xo túi.
●Độ cứng cao
●Độ cứng trung bình
○Độ cứng mềm mại 

Chân gỗ

Vải bọc nệm

Lò xo

Khung thép

※  Chỉ áp dụng cho sản phẩm lò xo túi.
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Vỏ nệm lò xo túi có chân 

02526993  | Small  1.299.000VND

02526962  | Single  1.499.000VND

02526979  | Semi double  1.799.000VND

02526986  | Double  1.999.000VND
100% polyester (giặt máy)

Nệm thay thế có chân và vải bọc nệm có thể giặt được

Phần vải bọc nệm có thể giặt máy (dung tích từ 8kg trở lên). 

※ Phổ biến với loại nệm túi lò xo và nệm cuộn lò xo
Xin quý khách liên hệ với nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết

Bộ phận thay thế

Chiều cao chân gỗ có 4 kích thước: 26cm, 20cm, 12cm và 10cm. 
Có 3 loại chất liệu và màu sắc: "gỗ, màu tự nhiên", "gỗ, màu nâu", 
"thép, màu đen" cho bạn thoải mái lựa chọn.

Chân gỗ

Chân thép - Bộ 4 cái
Cao 26cm 02528911  599.000VND

Cao 20cm 02528904 499.000VND

Cao 12cm 02528898 499.000VND

Cao 10cm 02528881  499.000VND

Chân gỗ màu đen (M8), bộ 4 cái, đường kính 6cm

Bề mặt phủ sơn epoxy

Chân gỗ - Bộ 4 cái  
 Tự nhiên Nâu

Cao 26cm             02529444  02528041  599.000VND

Cao 20cm 02528355  02529437  499.000VND

Cao 12cm 02529406  02529413  499.000VND

Cao 10cm 02528867  02528874  499.000VND

Dòng M8, bộ 4 cái, đường kính 6cm, gỗ cao su sơn mài

Cao 20cm Cao 20cm

Hình ảnh minh hoạ

Dây đai cố định chân nệm (2 dây) 
37235991    349.000VND
※Do cấu trúc khung, dây đai chỉ sử dụng cho nệm lò xo túi.
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Phần khung giường mỏng sẽ giúp giảm tải trọng xuống sàn nhà.
Chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm và sự thoải mái 
khi sử dụng.
Bạn có thể lựa chọn vật liệu từ gỗ sồi hoặc gỗ óc chó.

Khung giường

Sản phẩm của chúng tôi được phát triển dựa trên các ý kiến từ khách hàng.
Bạn có thể tùy chọn kết hợp với chân giường, nệm, đầu giường, dụng cụ lưu 
trữ dưới giường, v.v. để kết hợp với phần khung giường chính.

Chân giường
Dụng cụ lưu trữ

Nệm

Đầu giường Khung giường

※Hình ảnh tham khảo (nệm và chân được bán riêng)

Khung giường gỗ sồi   

Small 82579406  | Gỗ sồi  4.990.000VND 82579468  | Gỗ óc chó  5.990.000VND
Dài 85,5 x Rộng 202 x Cao 5,5cm

Single 02528850  | Gỗ sồi 5.990.000VND 02527891  | Gỗ óc chó 6.990.000VND
Dài 103 x Rộng 202 x Cao 5,5cm

Semi double 02527846  | Gỗ sồi  6.990.000VND 02528966  | Gỗ óc chó                                  7.990.000VND
Dài 123 x Rộng 202 x Cao 5,5cm

Double 82579437  | Gỗ sồi  7.990.000VND 82579499  | Gỗ óc chó 8.990.000VND
Dài 147 x Rộng 202 x Cao 5,5cm

Queen 82579444  | Gỗ sồi  9.990.000VND 02528980  | Gỗ óc chó 10.990.000VND
Dài 169 x Rộng 202 x Cao 5,5cm

King 82579451  | Gỗ sồi  10.990.000VND 82579512  | Gỗ óc chó  11.990.000VND
Dài 182 x Rộng 202 x Cao 5,5cm

Gỗ sồi • Double

[Gỗ sồi] Khung giường: LVL, veneer gỗ sồi, thép | Ván giường: ván ép
[Gỗ óc chó] Khung giường: LVL, veneer gỗ óc chó, thép | Ván giường: ván ép
※Phần chân giường được bán riêng
※Có thể kết hợp sử dụng chung với nệm túi lò xo, nệm túi lò xo mật độ cao. Không 

thể sử dụng chung với loại nệm có thể giặt, hoặc loại nệm len mềm hai lớp.

 Small•Single•Semi double•Double
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※Do đặc tính của gỗ tự nhiên, có thể sẽ có sự khác biệt về màu sắc và vân gỗ trên một số sản phẩm.
※Vui lòng không sử dụng nệm futon trực tiếp lên trên khung giường, làm thế có thể gây hư hại phần khung giường hoặc làm nứt sàn nhà

Đầu giường gỗ sồi  

Small 82579581  | Gỗ sồi  2.999.000VND 82579642  | Gỗ óc chó  3.990.000VND

Dài 85,5 x Rộng 8 x Cao 53cm

Single 82579598  | Gỗ sồi 3.290.000VND 82579659  | Gỗ óc chó 4.290.000VND

Dài 103 x Rộng 8 x Cao 53cm

Semi double 82579604 | Gỗ sồi  3.990.000VND 82579666  | Gỗ óc chó            4.990.000VND        

Dài 121 x Rộng 8 x Cao 53cm

Double 82579611  | Gỗ sồi 4.990.000VND 82579673  | Gỗ óc chó 5.990.000VND

Dài 147 x Rộng 8 x Cao 53cm

Queen 82579628  | Gỗ sồi 5.490.000VND 82579680  | Gỗ óc chó 6.490.000VND

Dài 169 x Rộng 8 x Cao 53cm

King 82579635  | Gỗ sồi 6.490.000VND 82579697  | Gỗ óc chó 7.490.000VND

Dài 180 x Rộng 8 x Cao 53cm
[Chất liệu gỗ sồi]: cấu trúc flash, veneer gỗ sồi
[Chất liệu gỗ óc chó]: cấu trúc flash, veneer gỗ óc chó
Sơn mài
Giá đỡ: Bề mặt phủ sơn epoxy
※Độ dày đầu giường là 2,5cm
※ Quý khách vui lòng dùng thêm phần chân giường được bán riêng khi sử dụng đầu giường.

Chất liệu gỗ sồi

Giỏ canvas  

38370321  | Size S 1.199.000VND

Kích thước ngoài: Dài 76,5 x Rộng 37,5 x Cao 13,5cm

Kích thước bên trong: Dài 69,5 x Rộng 32 x Cao 12,5cm | Tải trọng: 5kg

38370338 |  1.299.000VND  

Chất liệu giỏ: 65,5% polyester, 34,5% cotton
Phần  khung: Bề mặt phủ sơn epoxy

Đây là sản phẩm dùng để lưu trữ đồ vật dưới giường, giúp tận dụng không gian sống một cách tối 
đa, đi cùng với phần nắp để tránh bụi bẩn

※Giỏ canvas không thể dùng chung với loại chân giường có độ cao 10 & 12cm

Ray trượt giỏ canvas (2 bộ)  

38370260  | Small Dài 2,5 x Rộng 76 x Cao 3cm  1.299.000VND

38370277  | Single Dài 2,5 x Rộng 93,5 x Cao 3cm 1.499.000VND

38370284  | Semi double Dài 2,5 x Rộng 113,5 x Cao 3cm  1.699.000VND

38370291  | Double Dài 2,5 x Rộng 137,5 x Cao 3,5cm 1.899.000VND

38370307  | Queen Dài 2,5 x Rộng 147 x Cao 4cm  2.099.000VND

38370314   | King Dài 2,5 x Rộng 177 x Cao 4cm 2.299.000VND

Bề mặt phủ sơn epoxy
2 bộ: 2 hàng giỏ (4 thanh ray trượt), bao gồm tay cầm

Đường ray dùng để gắn giỏ canvas cho khung giường

Size lớn

Chân giường thép (bộ 4 cái) 
Chiều cao 26cm 02528911  599.000VND

Chiều cao 20cm 02528904 499.000VND

Chiều cao 12cm 02528898 499.000VND

Chiều cao 10cm 02528881     499.000VND

Dòng sản phẩm M8, bộ 4 cái, đường kính 6cm. Bề mặt phủ sơn epoxy

Chân giường (bộ 4 cái)  

 Màu tự nhiên   Màu nâu

Chiều cao 26cm 02529444  02528041                 599.000VND 

Chiều cao 20cm 02528355  02529437                 499.000VND 

Chiều cao 12cm 02529406  02529413                 499.000VND 

Chiều cao 10cm 02528867  02528874                             499.000VND             

Dòng sản phẩm M8, bộ 4 cái, đường kính 6cm, gỗ cao su sơn mài
Loại 20cm

Loại 20cm

Hộc kéo   

02554033  | Hộc kéo gỗ sồi-S  2.799.000VND

02554040  | Hộc kéo gỗ óc chó-S   2.990.000VND

Kích thước bên ngoài: Dài 80 x Rộng 60,5 x Cao 19cm | Kích thước bên trong: Dài 76,5 x Rộng 53,5 x Cao 
13,5cm 

02554019  | Hộc kéo gỗ sồi-L 2.990.000VND

02554026  | Hộc kéo gỗ óc chó-L   3.790.000VND

Kích thước bên ngoài: Dài 80 x Rộng 90,5 x Cao 19cm | Kích thước bên trong: Dài 76,5 x Rộng 83,5 x Cao 
13,5cm

※Không thể sử dụng hộc kéo dưới khung giường với loại chân giường 10 và 12cm

02550943  | Hộc kéo gỗ sồi H25cm-S  2.990.000VND

02550950  | Hộc kéo gỗ óc chó H25cm-S   3.790.000VND

Kích thước bên ngoài: Dài 80 x Rộng 60,5 x Cao 25cm | Kích thước bên trong: Dài 76,5 x Rộng 53,5 x Cao 
19,5cm

02550929  | Hộc kéo gỗ sồi H25cm-L  3.790.000VND

02550936  | Hộc kéo gỗ óc chó H25cm-L   4.490.000VND

Kích thước bên ngoài: Dài 80 x Rộng 90,5 x Cao 25cm | Kích thước bên trong: Dài 76,5 x Rộng 83,5 x Cao 
19,5cm

Chất liệu gỗ sồi: ván MDF/ veneer gỗ sồi
Chất liệu gỗ óc chó: ván MDF/ veneer gỗ óc chó
Sơn phủ acrylic

※Không thể sử dụng hộc kéo dưới khung giường với loại chân giường 10, 12 và 20cm

Nắp hộc kéo polyester cotton linen 
61133805  | Size S    499.000VND

Dài 80 x Rộng 55,5cm

61133812  | Size L   599.000VND

Dài 80 x Rộng 85,5cm
Chất liệu: 34% polyester, 22% cotton, 22% gai dầu, 22% 
rayon

[Không giặt được]

Sản phẩm được dùng để bảo vệ hộc kéo khỏi bụi bẩn, đi kèm với nam châm giúp giảm độ sai 
lệch về khoảng cách.

Chất liệu gỗ óc chó (size L)
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※Quý khách vui lòng sử dụng giường gỗ thông với nệm để sản phẩm có thể được sử dụng trong thời gian dài hơn.

※Hình ảnh tham khảo  (phần nệm được bán riêng)

Giường gỗ thông 
18154081  | Giường gỗ thông-S   4.990.000VND
Dài 100,5 x Rộng 210,5 x Cao 58cm
Khung: ván ghép gỗ thông, sơn mài
Ván giường: gỗ paulownia, gỗ cây dương 

Sản phẩm với thiết kế tối giản cùng với nguyên liệu 
gỗ tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu cho người 
sử dụng.

※Hình ảnh tham khảo

Nắp hộc kéo polyester cotton linen 
18601332  499.000VND
Dài 95 x Rộng 63cm
Chất liệu: 34% polyester, 22% cotton, 22% gai dầu, 22% rayon
[Không giặt được]

Sản phẩm được dùng để bảo vệ hộc kéo khỏi bụi bẩn, phần nắp hộc kéo có thể mở theo 
nhiều hướng.

※Không nên đặt vật nặng lên trên nắp hộc kéo, làm thế có thể gây biến dạng sản phẩm.

※Vì sản phẩm được sản xuất từ vật liệu gỗ tự nhiên, nên có thể có sự khác biệt về màu sắc và vân gỗ giữa các sản phẩm.

Chúng tôi sử dụng vật liệu gỗ thông tự nhiên được chọn lựa
kĩ lưỡng, với mục đích mang lại những trải nghiệm tuyệt vời
cùng với giá thành hợp lý dành cho người sử dụng. 

Giường gỗ thông

※Hình ảnh tham khảo khi kết hợp giường gỗ thông
với nệm, hộc kéo dưới giường với phần nắp (được bán riêng)

Hình ảnh tham khảo (hộc kéo được 
bán riêng)

Cấu t rúc này được gọi là 
"docco", giúp bạn lắp ráp 
các phần của sản phẩm lại 
với nhau một cách dễ dàng.
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Với thiết kế tối giản, thích hợp cho việc sử dụng trong nhiều không gian phòng ngủ khác nhau.
Chiều cao phía dưới giường là 30cm, tiện lợi cho việc sử dụng các sản phẩm lưu trữ phía dưới giường.

Giường gỗ sồi

Giường gỗ sồi   

82219456 | Small  6.990.000VND
Dài 84 x Rộng 203 x Cao 88cm

82219463 | Single  7.990.000VND
Dài 101 x Rộng 203 x Cao 88cm

82219470 | Semi double  8.990.000VND
Dài 124 x Rộng 203 x Cao 88cm

82219487 | Double  9.990.000VND
Dài 144 x Rộng 203 x Cao 88cm

82219494 | QueenQueen 11.990.000VND
Dài 164 x Rộng 203 x Cao 88cm

82219500 | KingKing 12.990.000VND
Dài 184 x Rộng 203 x Cao 88cm

Khung giường: ván dăm, veneer gỗ sồi | Bên trong: veneer nhân tạo
Chân giường: gỗ sồi tự nhiên
Ván giường: ván ghép, gỗ thông
Sơn mài

   

82219517 | Bộ 2 hộc kéo giường gỗ sồi  2.799.000VND
[1 hộc kéo] Dài 95 x Rộng 59,5 x Cao 35cm
Kích thước bên trong: Dài 88 x Rộng 56 x Cao 21cm
Thân hộc kéo: MDF, veneer gỗ sồi | Bên trong: veneer nhân tạo
Sơn mài ※ Một phần sơn phủ acrylic

   

82531435 | Nắp hộc kéo giường gỗ sồi  699.000VND
Dài 91 x Rộng 58,5cm
Chất liệu: 34% polyester, 22% cotton, 22% gai dầu, 22% rayon
Chất liệu lõi: polypropylene, thép

Hình ảnh 
tham khảo

※Hình ảnh tham khảo sự kết hợp giữa khung giường, nệm và hộc kéo

Hình ảnh tham khảo tấm ván che khung giường.
Sản phẩm có thể được gắn tại phần chân giường hoặc dưới đầu giường.
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Chúng tôi mang đến cho bạn rất nhiều dòng sản phẩm nệm, giúp bạn dễ dàng tìm 
ra loại nệm phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của mình.

Nệm

Bảng kích thước nệm lò xo túi Nệm lò xo: chiều cao tối đa 18cmNệm lò xo: chiều cao tối đa 18cm

Small Single Semi double Double Queen King

Dài 80 x Rộng 195 x Cao 19cm Dài 97 x Rộng 195 x Cao 19cm Dài 120 x Rộng 195 x Cao 19cm Dài 140 x Rộng 195 x Cao 19cm Dài 160 x Rộng 195 x Cao 19cm Dài 180 x Rộng 195 x Cao 19cm

Nệm lò xo 

thông số kỹ thuật
đường kính: 1.4mm　cao: 180mm
vải không dệt 140 mm

lớp 1: urethane 20mm
lớp 2: polyester nỉNệm lò xo túi mật độ cao ultra 

61171456 | Small    17.990.000VND

61133850 | Single 19.990.000VND

61133867 | Semi double  24.990.000VND

61133874 | Double   27.990.000VND

61133843 | Queen  29.990.000VND

15903061 | King  34.990.000VND

Với mật độ lớn các túi lò xo, giúp hỗ trợ cơ thể bạn một cách linh hoạt và mang lại cảm 
giác êm ái khi nằm.

Mật độ túi lò xo
 Small: 23 x 33 75 túi
 Single: 28 x 33 924 túi
 Semi double: 35 x 33 1155 túi
 Double: 40 x 33 1320 túi
 Queen: 47 x 33 1551 túi

lớp 1: urethane 15mm

lớp 2: vải nỉ

lớp 3: vải nỉ

Thông số kỹ thuật lò xo
Đường kính dây: 2,2 mm
Chiều cao cuộn lò xo: 135mm

Nệm lò xo 
15901838 | Single   3.990.000VND

15901845 | Semi double  5.990.000VND

15901852 | Double   6.990.000VND

Cấu trúc Tsuzumi sẽ mang lại sự đàn hồi và hỗ trợ trọng lương cơ thể một cách tuyệt 
vời. Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng lò xo Bonnel, nổi tiếng với sự đàn hồi cao.

Dây xoắn

(mấu nối)

Cuộn bonnell

đường kính 2,2mm

Mật độ túi lò xo
 Single:   9 × 31 279 túi
 Semi double: 12 × 31 372 túi
 Double: 14 × 31 434 túi

Với việc sử dụng nhiều túi lò xo, giúp nâng đỡ và phân bổ tải trọng cơ thể đồng đều, 
giảm bớt gánh nặng cho cột sống, giúp bạn duy trì tư thế ổn định khi nằm trong thời gian 
dài.

thông số kỹ thuật
đường kính: 1.6mm　cao: 180mm
vải không dệt 140 mm

lớp 1: urethane 20mm
lớp 2: polyester nỉ Mật độ túi lò xo

  Small: 21 x 32 672 túi
  Single: 25 x 32 800 túi
  Semi double: 31 x 32 992 túi
  Double: 36 x 32 1152 túi
  Queen: 42 x 32 1344 túi

Nệm lò xo túi mật độ cao
82258998 | Small   8.990.000VND 
82259001 | Single   9.990.000VND

82259018 | Semi double   12.990.000VND

82259025 | Double   17.990.000VND

82259032 | Queen   19.990.000VND

82259049 | King   21.990.000VND

lớp 1: urethane 15mm
lớp 2： vải nỉ
lớp 3：vải nỉ

thông số kỹ thuật
đường kính: 2.2mm
cao: 135mm

Các túi lò xo độc lập được cố định chắc chắn giúp cân bằng và phân bổ trọng lượng cơ 
thể đồng đều, mang lại cảm giác ổn định và thoải mái khi nằm.

Mật độ túi lò xo
 Small: 18 x 28 504 túi
 Single: 22 x 28 616 túi
 Semi double: 27 x 28 756 túi
 Double: 32 x 28 896 túi

Nệm lò xo túi 
82258813 | Small   6.990.000VND 
82258820 | Single   7.990.000VND

82258837 | Semi double   10.990.000VND

82258844 | Double   12.990.000VND

82258851 | Queen   13.990.000VND

82258868 | King   16.990.000VND
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Bảng kích thước nệm len hai lớp

Small Single Semi double Double Queen King

Dài 80 x Rộng 195 x Cao 13cm Dài 97 x Rộng 195 x Cao 13cm Dài 120 x Rộng 195 x Cao 13cm Dài 140 x Rộng 195 x Cao 13cm Dài 160 x Rộng 195 x Cao 13cm Dài 180 x Rộng 195 x Cao 13cm

Nệm len hai lớp  

02490010  | Small    10.990.000VND

02527792  | Single  11.990.000VND

02527808  | Semi double  14.990.000VND

02527815  | Double  19.990.000VND

02527822  | Queen  21.990.000VND

02527839  | King  23.990.000VND

Mặt trên của nệm sử dụng len tự nhiên với 
khả năng hút ẩm tuyệt vời. Mặt dưới là nệm 
không lò xo bao gồm 2 lớp, lớp trên sử dụng 
mủ cao su có độ đàn hồi cao và lớp dưới là 
cotton polyester, tạo cảm giác chắc chắn, mang lại sự thoải mái khi sử dụng.

Nệm không lò xo

Mặt trên

Thân nệm

Bàn gỗ thông
Bàn học gỗ thông W86cm 
37413856    4.490.000VND
Dài 86 x Rộng 55 x Cao 70cm

Tủ trượt gỗ thông  

37413863    2.499.000VND
Dài 25 x Rộng 52 x Cao 50cm

※Hình ảnh tham khảo khi kết hợp với tủ trượt

Bàn & tủ trượt gỗ thông
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Sản phẩm được làm ra từ những loại vật liệu tốt, đa chức năng với mục đích mang 
lại chất lượng giấc ngủ tốt nhất cho người sử dụng.
Bạn có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm khác nhau theo sở thích và nhu cầu 
cá nhân.

Chăn futon

Chăn lông nhung xám 1 lớp 
82049572  | Semi double 170 x 210cm  6.999.000VND

82049596  | Queen       210 × 210cm  9.999.000VND

82049602 | King       230 x 210cm  10.999.000VND

Vỏ chăn: 100% polyester, xử lý chống thấm 
Ruột chăn: 80% lông nhung, 20% lông vũ 
Xử lý kháng khuẩn

Chỉ số giữ nhiệt: 350
Khối lượng lông (Single size): 0,8kg

Sản phẩm được làm từ lông ngỗng xám, được chăn thả tự nhiên nhằm mang lại chất 
lượng lông tốt nhất và an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Chăn lông nhung xám mỏng 
82049664 | Semi double 170 x 210cm  3.299.000VND

82049688 | Queen       210 x 210cm  4.799.000VND

82049695 | King       230 x 210cm  4.999.000VND

Vỏ chăn: 100% polyester, xử lý chống thấm 
Ruột chăn: 80% lông nhung, 20% lông vũ 
Xử lý kháng khuẩn

Chỉ số giữ nhiệt: 350
Khối lượng lông (Single size): 0,2kg

Sản phẩm được thiết kế mỏng và nhỏ gọn, với chất liệu làm từ lông ngỗng xám được 
chăn thả tự nhiên nhằm mang lại chất lượng lông tốt nhất và an toàn cho sức khỏe 
người sử dụng.

Bộ nệm futon lông vũ cho nệm futon - S 
82049862  | Single  6.999.000VND

Bộ 3 sản phẩm bao gồm chăn lông vũ, nệm và gối

Chất liệu:

Chăn                         | Nệm futon & Gối 
Vải bọc chăn: 85% polyester, 15% cotton               | Vải bọc: 100% polyester 
Chất liệu ruột: 70% lông nhung, 30% lông vũ         | Chất liệu ruột: 100% polyester 
Xử lý kháng khuẩn Viền nệm: 100% polyester 
Chỉ số giữ nhiệt: 320
Khối lượng lông: 0,7kg

Bộ nệm futon lông vũ cho nệm - S 
82049879  | Single  5.499.000VND

Bộ 3 sản phẩm bao gồm chăn lông vũ, nệm và gối

Chất liệu: 
Chăn                        | Nệm futon & Gối 
Vải bọc chăn: 85% polyester, 15% cotton               | Vải bọc: 100% polyester 
Chất liệu ruột: 70% lông nhung, 30% lông vũ         | Chất liệu ruột: 100% polyester 
Xử lý kháng khuẩn Viền nệm: 100% polyester 
Chỉ số giữ nhiệt: 320

Khối lượng lông: 0,7kg

Bộ chăn ga gối nệm 6 món - S 
82586862 | Single 2.499.000VND

Bộ 6 món với vỏ 100% cotton

Chất liệu: 
Chăn Nệm futon     Gối 
Vải bọc nệm: 100% polyester Vải bọc nệm: 100% polyester    Vải bọc nệm: 100% polyester 
Chất liệu ruột: 100% polyester Viền nệm: 100% polyester     Chất liệu ruột: 100% polyester

Vải bọc nệm futon, khăn trải giường, vỏ gối: 100% cotton

Bộ chăn ga gối nệm futon 6 món - S 
82586855 | Single   2.799.000VND

Bộ 6 món với vỏ 100% cotton

Chất liệu: 
Chăn Nệm futon     Gối 
Vải bọc nệm: 100% polyester Vải bọc nệm: 100% polyester    Vải bọc nệm: 100% polyester  
Chất liệu ruột: 100% polyester Viền nệm: 100% polyester     Chất liệu ruột: 100% polyester

Vải bọc nệm futon, khăn trải giường, vỏ gối: 100% cotton
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Sản phẩm sẽ mang đến cho bạn giấc ngủ vô cùng thoải mái, với nhiều sự lựa 
chọn khác nhau, phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân.

Nệm futon

Nệm futon trải sàn len polyester 
82220308  | Single 100 x 210cm  4.299.000VND

82220322  | Double 140 x 210cm 6.799.000VND
Vải bọc nệm: 100% cotton, vải lót: 100% polyester 
Ruột nệm: 50% len, 50% polyester 
[Không giặt được]

Sản phẩm được làm từ chất liệu len và polyester kết hợp với vật liệu ở lớp giữa có cấu 
trúc sóng mang lại sự thoáng khí và độ bền cao cho sản phẩm.

Nệm futon gọn nhẹ 
82049756  | Single 100 x 200cm 2.799.000VND

82049770  | Double 140 x 200cm  3.999.000VND
Vải bọc nệm: 100% polyester 
Chất liệu nệm lót ở giữa: mút urethane
[Không giặt được] 

Sản phẩm được thiết kế mỏng và nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng trong 
việc di chuyển. 

Nệm futon gấp có thể giặt 
82049787  | Single 100 x 210cm 8.499.000VND

82049800 | Double 140 x 210cm  10.999.000VND
Vải bọc nệm: 100% polyester 
Ruột nệm: polyetylen 
[Có thể giặt máy]

Vỏ bọc nệm có thể được tháo rời và giặt máy. Phần bên trong cũng có thể được lấy ra để 
vệ sinh nếu cần thiết. Sản phẩm được chia làm ba phần, với phần ở giữa được làm cứng.

Nệm futon mút urethane 
82602975  | Single 95 x 210 x 4cm  1.499.000VND

82602999  | Double 135 x 210 x 4cm  2.499.000VND
Vải bọc nệm: 100% polyester 
Ruột nệm: mút urethane 
[Không giặt được]

Sản phẩm được làm từ mút urethane có thể được đặt trực tiếp phía dưới các sản phẩm nệm 
futon khác nhằm mang lại cảm giác êm ái hơn cho người sử dụng.

※Mút urethane có thể bị bạc màu sau thời gian dài sử dụng, nhưng sẽ không ảnh hưởng 
đến chất lượng của sản phẩm.

Cấu trúc của nệm có thể giặt 
Có thể dễ dàng tháo lắp phần lót bên trong 
bằng cách chia nệm ra làm ba đoạn. Phần ở 
giữa sẽ cứng hơn 2 phần bên.

Trạng thái gấp 3 Lót trong Vải bọc
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Tấm lót nệm len 
82220520 | Single 100 x 200cm    1.799.000VND

82220551 | Queen 160 x 200cm   2.499.000VND

82220568  | King 180 x 200cm   2.999.000VND

Vỏ bọc: 50% cotton, 50% polyeste 
Ruột tấm lót: 100% len 
[Giặt bằng túi giặt]

Chất liệu len tự nhiên có đặc tính hút ẩm rất cao, được 
sử dụng cho phần cotton bên trong.

Tấm lót nệm vải gai dầu 
82220407 | Single 100 x 200cm   1.499.000VND

82220438 | Queen 160 x 200cm  2.299.000VND

82220445 | King 180 x 200cm  2.999.000VND

Vỏ bọc: 50% cotton, 50% polyester 
Ruột tấm lót: 100% vỏ cây gai dầu 
[Giặt bằng túi giặt]

Chất liệu vải lanh tự nhiên, có đặc tính hút ẩm tốt, được 
sử dụng cho phần cotton bên trong.

Tấm lót nệm cotton polyester pha 
82220469 | Single 100 x 200cm   849.000VND

82220490 | Queen 160 x 200cm 1.299.000VND

82220506 | King 180 x 200cm 1.499.000VND

Vỏ bọc: 52% cotton, 48% polyester 
Ruột tấm lót: 100% polyester 
[Giặt bằng túi giặt]

Tấm lót nệm được làm từ chất liệu bông cotton pha với 
cotton polyester. 

Trên nệm Trên futon

Có thể sử dụng như tấm lót nệm hoặc futon
Bạn có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm bằng cách kết hợp với giường 
của bạn.

Sản phẩm có tác dụng thấm mồ hôi, mang lại cảm giác êm ái hơn cho 
người sử dụng. Lớp nệm được làm từ các vật liệu tự nhiên, có tính hút 
ẩm cao như cây gai dầu và len. 

Sản phẩm có thể được giặt bằng túi giặt nên việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Chúng tôi có nhiều loại tấm lót nệm khác nhau giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Tấm lót nệm

Lông nhung
Lông nhung được tìm thấy tại phần ngực và 
bụng của chim nước, có tính chất nhẹ, mềm 
và có khả năng giữ nhiệt tốt.

Sự khác biệt giữa lông nhung và lông vũ

Lông vũ
Thường được tìm thấy ở phần cánh, 
hình cong và có tính đàn hồi.
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Chúng tôi có nhiều lựa chọn về gối, giúp bạn dễ dàng lựa chọn những sản phẩm 
phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của mình.

Gối

Gối lông vũ  
82257915 | Size S            43 x 63cm   329.000VND

82257922 | Size L            50 x 70cm   429.000VND
[Vỏ gối] Mặt ngoài: 100% cotton xử lý chống thấm | Mặt trong: 100% polyester  
Ruột gối: 99% lông vũ, 1% lông nhung

Sản phẩm gối lông vũ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại bao quanh vùng sau đầu 
khi nằm.

Gối chip mút urethane
37750364 | 43 x 63cm   529.000VND

Vỏ gối: 57% polyester, 43% cotton 
Ruột gối: mút urethane [Không giặt được]

Sản phẩm được tạo ra từ mút urethane với độ đàn hồi khác nhau được pha trộn với 
nhau, mang đến thêm sự lựa chọn cho người sử dụng.

Gối thấp mút urethane 
37288607  | 43 x 63cm  1.199.000VND
Vỏ gối: 85% polyester, 15% cotton | Chất liệu: 100% polyester 
Ruột gối: mút urethane

Chất liệu mút urethane có độ đàn hồi vừa phải được sử dụng làm ruột gối, kết hợp với 
vỏ gối chất liệu cotton polyester sẽ mang lại cảm giác đàn hồi vừa phải và êm ái.

Gối thư giãn cổ polyester có thể giặt  
38973386  | 43 x 63cm 999.000VND
Vỏ gối: 100% polyester 
Ruột gối: 100% polyester ở một mặt, mặt còn lại sử dụng polyetylen [Giặt bằng túi giặt]

Gối lông nhung  
82221053 | Size S             40 x 60cm 2.299.000VND

82221060 | Size L             47 x 67cm   2.799.000VND
Vỏ gối: 55% cotton, 45% polyester 
Ruột gối: 70% lông nhung, 30% lông vũ, xử lý chống thấm

Sản phẩm được làm ra với số lượng lông nhung lên tới 70%, đem lại cảm giác cực kì êm 
ái khi sử dụng.

Gối polyester
02832155 | 43 x 63cm   429.000VND

Vỏ gối: olyester 65%, cotton 35%, 

Ruột gối : Polyester 100%

Có thể giặt trong máy giặt
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Sản phẩm với thiết kế tối giản, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau, với các bộ phận có thể thay thế được.

Vật liệu mút urethane và lông vũ sẽ mang lại cảm giác êm ái cho người sử dụng.

Chúng tôi cũng có thêm loại sofa lưng cao và ghế đôn, giúp bạn dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu cá nhân.

Ghế sofa

※Chân ghế được bán riêng, quý khách có thể lựa chọn vỏ bọc ghế theo sở thích cá nhân. Vỏ bọc ghế sofa ở hình trên sử dụng chất liệu washed cotton canvas.
※Lông vũ và các sản phẩm liên quan có thể sẽ có mùi lông vũ khi gặp độ ẩm cao, hãy để sản phẩm ở nơi thoáng khí từ 3-4 tiếng trước khi sử dụng.
※Vỏ bọc ghế sofa được sử dụng cho các sản phẩm lông vũ đã được xử lý để tránh biến dạng. Tránh làm rách vỏ bọc ghế sofa vì có thể làm chất liệu lông vũ rơi ra khỏi ghế.

Sofa lông vũ  

82846256  | 3 chỗ ngồi, chân ghế 10cm 22.990.000VND
Dài 227 x Rộng 90,5 x Cao 75cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
Chỗ ngồi: Dài 184 x Rộng 57 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

82846249  | 2.5 chỗ ngồi, chân ghế 10cm 16.790.000VND
Dài 193 x Rộng 90,5 x Cao 75cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
Chỗ ngồi: Dài 153 x Rộng 57 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

82846232  | 2 chỗ ngồi, chân ghế 10cm 14.790.000VND
Dài 162 x Rộng 90,5 x Cao 75cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
Chỗ ngồi: Dài 124 x Rộng 57 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

3 chỗ ngồi
Chất liệu: ván ép, thép, gỗ tự nhiên
2,5 chỗ ngồi
Chất liệu: ván ép, thép, ván nhựa (polypropylen)
[Vật liệu chung]
[Vỏ bọc ghế] Thân ghế: polyester | Đệm ghế: polyester, cotton 
[Chất liệu nệm ghế] Thân ghế: mút urethane, lò xo thép S, dây thép
Lưng ghế: lông vũ, mút urethane
Chỗ ngồi: lông vũ, mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

 

 

Ghế đôn lông vũ 
82844597  | Chân ghế 10cm                6.490.000VND
Dài 80 x Rộng 63 x Cao 34cm (Bao gồm 10cm chân ghế)
Khung ghế: ván ép
Vỏ bọc ghế: polyester
Nệm ghế: polyester, cotton
Chất liệu nệm | Thân ghế: mút urethane
Nệm chỗ ngồi: lông vũ, mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

Sofa lưng cao lông vũ 
82846294  | 2.5 chỗ ngồi, chân ghế 10cm 19.790.000VND
Dài 193 x Rộng 90 x Cao 83,5cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
Chỗ ngồi: Dài 153 x Rộng 57 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)
Khung ghế | Phần thân: thép, ván ép, ván nhựa polypropylen, tựa đầu khung thép
Xử lý bề mặt | Tựa đầu: sơn phủ polyetylen
Vỏ bọc | Thân ghế: polyester, nệm ghế: polyester, cotton, tựa đầu: polyester, cotton
[Chất liệu nệm ghế] Thân ghế: mút urethane, lò xo thép S, dây thép
Lưng, tựa đầu: lông vũ, mút urethane
Chỗ ngồi: lông vũ, mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

Loại chân ghế 10cm Loại chân ghế 10cm

Chiều cao của chân ghế có độ cao từ 10-12cm, với 3 lựa chọn 
khác nhau, giúp bạn dễ dàng lựa chọn dựa trên sở thích cá 
nhân.

Chân ghế

Chân gỗ nâu 
10cm

Chân thép 
đen 10cm

Chân gỗ tự 
nhiên 10cm

Chân thép đen (bộ 4 chân) 
Cao 12cm 02528898

Cao 10cm   02528881  499.000VND

Dòng M8, bộ 4 chân, đường kính 6cm, thép sơn phủ epoxy

Chân gỗ (bộ 4 chân) 
 Tự nhiên Màu nâu
Cao 12cm 02529406  02529413

Cao 10cm 02528867  02528874  499.000VND

Dòng M8, bộ 4 chân, đường kính 6cm, gỗ cao su sơn mài

Ghế so fa lưng cao 
lông vũ với phần tựa 
lưng được nâng cao, 
g iúp nâng đỡ phần 
va i và cổ , mang lạ i 
c ả m g i á c t h ư g i ã n 
tuyệt đối khi ngồi.

Ghế sofa lông vũ với 
phần độ dày cao của 
nệm ghế, kết hợp với 
m ậ t đ ộ l ô n g v ũ t ạ i 
p h ầ n l ư n g v à n ệ m 
g h ế đ ư ợ c g i a t ă n g 
lên đến 50%, sẽ làm 
cho sản phẩm trở nên 
đ ầ y đ ặ n , m a n g l ạ i 
cảm g iác thoả i mái 
khi ngồi.

3 chỗ ngồi
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Sofa góc 
82846270 | Sofa góc phải 3 chỗ ngồi 
82846287   | Sofa góc trái 3 chỗ ngồi 

 24.990.000VND
Dài 227 x Rộng 150 x Cao 80cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
Chỗ ngồi: Dài 184 x Rộng 57 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)
Cấu tạo: ván ép, thép, gỗ tự nhiên
[Vỏ bọc ghế] Thân ghế: polyester | Đệm ghế: polyester, cotton
Chất liệu nệm thân ghế: mút urethane, lò xo thép S, dây thép
Nệm lưng: mút urethane, lông vũ
Nệm chỗ ngồi: lông vũ, mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

 

Chân gỗ màu tự nhiên 10cm Chân gỗ màu tự nhiên 10cm

Sofa mút urethane 
82011432 | 3 chỗ ngồi 16.790.000VND
Dài 225 x Rộng 90 x Cao 85cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
Chỗ ngồi: Dài 184 x Rộng 56 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

82008074 | 2.5 chỗ ngồi 14.790.000VND
Dài 193 x Rộng 90 x Cao 85cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

Chỗ ngồi: Dài 154 x Rộng 56 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

82008067 | 2 chỗ ngồi 12.790.000VND
Dài 162 x Rộng 90 x Cao 85cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

Chỗ ngồi: Dài 124 x Rộng 56 x Cao 45cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

82008081 | 1 chỗ ngồi 7.990.000VND

Dài 77 x Rộng 85 x Cao 80cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
Chỗ ngồi: Dài 54,5 x Rộng 49 x Cao 40cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
[3 chỗ ngồi]

Cấu tạo: ván ép, thép, gỗ tự nhiên
[2.5 chỗ ngồi]

Cấu tạo: thép, ván ép, ván nhựa (polypropylen)
[1 chỗ ngồi]

Cấu tạo: ván ép, gỗ tự nhiên
[Vật liệu chung]
[Vỏ bọc ghế] Thân ghế: polyester | Đệm ghế: polyester, cotton
[Chất liệu nệm ghế] Thân ghế: mút urethane, lò xo thép S, dây thép
Lưng ghế: mút urethane
Chỗ ngồi: mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

Ghế đôn mút urethane  

82008104           3.490.000VND
Dài 80 x Rộng 63 x Cao 42cm (Bao gồm 10cm chân ghế)
Cấu tạo: gỗ tự nhiên, ván ép
Vỏ bọc ghế: polyester
Nệm ghế: polyester, cotton
Nệm thân ghế: mút urethane
Nệm chỗ ngồi: mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

3 chỗ ngồi 2 chỗ ngồi

Sản phẩm ghế sofa 
góc có phần nệm dài, 
giúp bạn dễ dàng 
duỗi chân hoặc nằm 
một cách thoải mái.

Phần tựa tay có thể 
được sử dụng như 
một chiếc gối hoặc 
tựa lưng, khiến cho 
việc sử dụng sản 
phẩm trở nên thoải 
mái và thư giãn hơn.
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Sản phẩm sử dụng số lượng rất lớn lông vũ, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái khi ngồi.

Ghế sofa có kết cấu chắc chắn, dễ dàng khôi phục lại hình dạng ban đầu ngay cả khi được sử dụng trong thời gian dài.

Ghế sofa da lông vũ

Chiều cao của chân ghế có độ cao từ 10-12cm, với 3 lựa chọn 
khác nhau, giúp bạn dễ dàng lựa chọn dựa trên sở thích cá 
nhân.

Chân ghế

Chân gỗ nâu 
10cm

Chân gỗ tự 
nhiên 10cm

Chân thép 
đen 10cm

Chân thép đen (bộ 4 chân) 
Cao 12cm 02528898

Cao 10cm 02528881  499.000VND

Dòng M8, bộ 4 chân, đường kính 6cm, sơn phủ epoxy

Chân gỗ (bộ 4 chân) 
 Màu tự nhiên | Màu nâu
Cao 12cm 02529406  02529413

Cao 10cm 02528867  02528874  499.000VND

Dòng M8, bộ 4 chân, đường kính 6cm, gỗ cao su sơn mài

Ghế đôn da lông vũ 
82844504 | Ngà 
82844559 | Nâu

82844665 | Đen  12.790.000VND
Dài 80 x Rộng 63 x Cao 34cm
Cấu tạo thân ghế: ván ép
[Vỏ bọc ghế] Thân ghế, nệm ghế: da bò
[Chất liệu nệm ghế] Thân ghế: mút urethane
Nệm chỗ ngồi: lông vũ, mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

Sofa da lông vũ 
82844474 | 2 chỗ ngồi-ngà
82844528 | 2 chỗ ngồi-nâu
82844573 | 2 chỗ ngồi-đen
+ Chân gỗ cao 10cm

   32.990.000VND

82844481 | 2.5 chỗ ngồi-ngà
82844535 | 2.5 chỗ ngồi-nâu
82844580 | 2.5 chỗ ngồi-đen

+ Chân gỗ cao 10cm
   34.990.000VND
Dài 193 x Rộng 90 x Cao 75cm

Cấu tạo thân ghế: thép, ván ép, ván nhựa (polypropylen)
[Vỏ bọc ghế] Thân ghế, nệm ghế: da bò
[Chất liệu nệm ghế] Thân ghế: mút urethane, lò xo thép S, dây thép
Lưng ghế: lông vũ, mút urethane
Nệm chỗ ngồi: lông vũ, mút urethane, lò xo thép (lò xo cuộn)

 
 

Nâu ĐenNgà

3 chỗ ngồi

82844498 | 3 chỗ ngồi-ngà
82844542 | 3 chỗ ngồi-nâu
82844658 | 3 chỗ ngồi-đen      

+ Chân gỗ cao 10cm

 41.290.000VND
Dài 225 x Rộng 90 x Cao 75cmDài 162 x Rộng 90 x Cao 75cm
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Ghế lười có thể dễ dàng được thay đổi hình dáng để phù hợp với cơ thể người sử dụng.

Sản phẩm chứa các hạt mịn mang lại cảm giác êm ái khi ngồi, dễ dàng di chuyển vì có thiết kế 

đơn giản và gọn gàng.

Ghế lười

Vỏ ghế lười 
  61048871 | Nâu đậm    699.000VND               76580294 | Xanh navy 699.000VND
Dài 65 x Rộng 65 x Cao 43cm

Vỏ bọc: chất liệu co giãn (100% polyester), chất liệu vải (100% cotton) [Giặt máy]

※Phần vỏ bọc có thể bị co rút chút ít sau khi giặt máy.

Vỏ ghế lười denim-hikory           Vỏ ghế lười denim-xanh navy 
37287600                     1.299.000VND       37100619                             1.299.000VND
Dài 65 x Rộng 65 x Cao 43cm

Vỏ bọc: chất liệu co giãn (100% polyester), chất liệu vải (100% cotton) [Giặt máy]
※Phần vỏ bọc có thể bị co rút chút ít sau khi giặt máy.

Ghế lười-hickory, S                Ghế lười-xanh navy, S  

02793678           1.999.000VND 02793654  1.999.000VND
Dài 45 x Rộng 45 x Cao 33cm 
Chất liệu làm đầy: hạt mịn 
Vỏ bọc: chất liệu co giãn (100% polyester), chất liệu vải (100% cotton) [Giặt máy]

Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, linh hoạt trong việc di chuyển nên sản phẩm dễ dàng 
mang theo khi cần, luôn mang đến cảm giác thoải mái cho bạn khi sử dụng.

※Phần vỏ bọc có thể bị co rút chút ít sau khi giặt máy.

Ghế lười-L 
61049182    2.299.000VND
Dài 65 x Rộng 65 x Cao 43cm 
Thân ghế/ túi bên trong: 100% polyester nhồi hạt 
mịn.
Xin quý khách vui lòng sử dụng chung với vỏ 
bọc ghế lười.
※Phần thân ghế lười không giặt được.

Vỏ ghế lười polyester-xám 
02527907  1.299.000VND
Dài 65 x Rộng 65 x Cao 43cm

Vỏ bọc: chất liệu co giãn (100% polyester) 
Polyester cotton (cấu tạo bề mặt) | Mặt trước: 55% polyester, 45% cotton, mặt sau: 
100% polyester (sử dụng chất liệu polyurethane cho lớp giữa)

※Phần vỏ bọc có thể bị co rút chút ít sau khi giặt máy .

Sản phẩm được thiết kế dựa trên phản hồi từ phía khách hàng

Tại MUJI, chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến từ 
phía khách hàng nhằm tạo ra các sản phẩm có 
chất lượng tốt nhất.
Ghế lười là một trong những dòng sản phẩm 
được phát triển dựa trên nguyên tắc đó.

Mặt cứng

Mặt mềm Mặt cứng

Mặt mềm

Ngồi theo chiều ngang 

ghế

Sản phẩm giúp nâng 
đỡ và cố định cơ thể từ 
phần thắt lưng đến cổ, 
giúp bạn thoải mái khi 
x e m p h i m h o ặ c đ ọ c 
sách.

Ngồi theo chiều dọc 
ghế

Giúp nâng đỡ hầu hết 
toàn bộ trọng lượng cơ 
thể, g iúp bạn có một 
g i ấ c n g ủ n g ắ n t h o ả i 
mái.

Hình ảnh tham khảo sản phẩm ghế lười 
cotton denim/ xanh navy.
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Đây là dòng sản phẩm ghế sofa giúp bạn có thể thoải mái sắp xếp và sử dụng theo nhu cầu cá nhân.

Có rất nhiều kiểu kết hợp ghế sofa khác nhau, từ ghế sofa đơn đến ghế sofa bộ.

Mang lại cảm giác ngồi êm ái và thoải mái.

Ghế sofa rời

※Các sản phẩm sofa trong hình sử dụng 
vỏ bọc linen màu tự nhiên (ecru) được 
bán riêng.

※Chúng tôi có sẵn nhiều loại vỏ bọc 
khác nhau, giúp bạn dễ dàng lựa chọn 
được sản phẩm ưng ý.

Sofa rời 1/2 tay vịn/phải-L
02528010   8.790.000VND
Dài 98 x Rộng 98 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Sofa rời tay vịn-S 
02527952   7.290.000VND
Dài 82 x Rộng 82 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Sofa rời tay vịn-L 
02527983   8.790.000VND
Dài 98 x Rộng 98 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Sofa rời 1/2 tay vịn/trái-L
02528027   8.790.000VND
Dài 98 x Rộng 98 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Sofa rời-S 
02527969   5.790.000VND
Dài 61 x Rộng 82 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Sofa rời-L 
02527990   7.290.000VND
Dài 77 x Rộng 98 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Sofa rời 1/2 lưng-L
02528034   6.790.000VND
Dài 77 x Rộng 98 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Ghế đôn rời-S 
02527976   4.490.000VND
Dài 61 x Rộng 61 x Cao 37cm

Ghế đôn rời-L 
02528003  5.490.000VND
Dài 77 x Rộng 77 x Cao 37cm

Polyester trơn dệt hai tông màu  

 

Xanh mực 
(Lưng/ tay vịn) 
x Xanh navy 
(Nệm ghế ngồi)  

Xanh màu lá �
(Lưng/ tay vịn) �
x Xanh lá đậm �
(Nệm ghế ngồi)  

Xám be 
(Lưng/ tay vịn) 
x Nâu 
(Nệm ghế ngồi)

Vỏ sofa rời tay vịn polyester 02528218  02528232  02528256  2.990.000VND

Vỏ sofa rời polyester 02528225  02528249  02528058  2.799.000VND

Vỏ ghế polyester  
 Xanh navy  �Xanh lá đậm Nâu
Vỏ ghế đôn rời polyester-L 02527747  02527754  02527761  2.799.000VND

Vỏ ghế đôn rời polyester-S 02527778  02527785  02528096  2.299.000VND

Vỏ gối tựa lưng sofa rời  02527617 02528065             649.000VND

polyester 

Xanh mực x Xanh navy Xanh màu lá x Xanh lá đậm Xám be x Nâu
Bạn có thể kết hợp sắp xếp các sản phẩm ghế sofa dựa 
trên sở thích và nhu cầu cá nhân

[Sofa rời, sofa tay vịn]
Đáy sofa:�polypropylene �
Chất liệu bên trong:�mút urethane �
Vỏ ngoài:�100% polyester
Khung ghế: ván ép, nhựa phủ urethane
Chân ghế: polypropylene

[Sofa rời 1/2 tay vịn, Sofa rời 1/2 lưng]
Đáy sofa, chân ghế: polypropylene �
Mặt sau, tựa tay: ván ép, ván sợi�
Chất liệu bên trong: mút urethane �
Vỏ ngoài: 100% polyester �
Khung ghế: ván ép, nhựa phủ urethane
Chân ghế: polypropylene

[Ghế đôn]
Đáy sofa:�polypropylene �
Chất liệu bên trong:�mút urethane �
Vỏ ngoài:�100% polyester �
Chân ghế: polypropylene
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Sản phẩm được thiết kế để phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Ghế sofa thư giãn một chỗ ngồi với nhiều chức năng như điều chỉnh độ cao tựa lưng, tựa đầu sẽ mang lại cảm giác 

thoải mái tuyệt đối cho người sử dụng.

Sofa dài/ Sofa thư giãn một chỗ ngồi

Ghế đôn gác chân
02405113   3.990.000VND
Dài 68,5 x Rộng 43 x Cao 38cm
[Cấu tạo] Thân ghế: thép | Chân ghế: gỗ tự nhiên (gỗ sồi)
Sơn phủ urethane
Vỏ bọc ghế: 100% polyester
Chất liệu nệm: mút urethane, cotton polyester
※Vỏ bọc ghế được bán riêng.
※Hình ảnh tham khảo ghế sofa thư giãn 1 chỗ ngồi ở hình bên được sử dụng vỏ bọc vải 

cotton màu xám nhạt (được bán riêng).

Sofa dài 
02850708  15.990.000VND
Dài 180 x Rộng 90 x Cao 48,5 (Bao gồm 12cm chân ghế, chiều cao
 chỗ ngồi 40,5cm)
Khung ghế: thép, ván ép | Chất liệu vỏ bọc: polyester
Nệm: mút urethane, lò xo cuộn, xơ dừa

Vỏ bọc sofa có thể tháo rời, bạn có thể thoải mái lựa chọn loại vỏ bọc ghế sofa dựa trên 
sở thích và nhu cầu cá nhân.

※Chân ghế được bán riêng
※Phần tựa lưng nằm cố định về phía bên phải

Bàn cho sofa 
37148765                                     
4.490.000VND 
Dài 60 x Rộng 60 x Cao 37cm
Mặt bàn: ván MDF, melamine
Chân bàn: thép phủ sơn epoxy

Sản phẩm phù hợp với ghế sofa dài, tạo ra nhiều kiểu 
bố trí không gian sống khác nhau.

※Vỏ bọc sofa ở hình bên sử dụng vỏ bọc 
polyester (được bán riêng).

※ Chân ghế được sử dụng ở hình bên là loại 
12cm, màu nâu (được bán riêng).

Vỏ ghế băng polyester 
37244832  | Xanh mực x Xanh navy 
37244849  | Xanh màu lá x Xanh lá đậm 
37244856  | Be xám x Nâu 

3.790.000VND

Sản phẩm vỏ ghế băng 2 tông màu

※ Bạn có thể lựa chọn loại chân ghế sofa 
(loại 10/ 12cm) với màu sắc, chất l iệu 
khác nhau tùy thuộc vào sở th ích cá 
nhân.

Xanh mực x Xanh navy

Xanh màu lá x Xanh lá đậm Xanh màu lá

※ Chân gỗ loại 12cm màu nâu (bán riêng) được sử dụng cho ghế băng ở 
ảnh trên.

Sofa thư giãn 1 chỗ ngồi  
02405236   7.990.000VND
Dài 74 x Rộng 114-134,5 x Cao 66,5-89,5 (Chiều cao chỗ ngồi 38cm)
[Cấu tạo] Thân ghế: thép | Chân ghế: gỗ tự nhiên (gỗ sồi)
Sơn phủ urethane
Vỏ bọc ghế: 100% polyester
Chất liệu nệm: mút urethane, cotton polyester, lò xo thép S

1 chỗ ngồi

Ottoman (ghế đôn)
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Được thiết kế với mục đích đem lại sự tiện lợi cho khách hàng, với kích thước vừa phải, sản phẩm có thể được sử 

dụng trong một không gian nhỏ mà vẫn đem lại sự thoải mái cho người sử dụng.

Bàn phòng khách/ phòng ăn

Bàn ăn gỗ sồi 
 38727798  | 1 7.790.000VND
Dài 150 x Rộng 65 x Cao 61cm

38727804 | 2 6.990.000VND
Dài 130 x Rộng 65 x Cao 61cm

38727811 | 3   12.990.000VND
Dài 150 x Rộng 80 x Cao 60cm

38727828 | 4    9.990.000VND
Dài 130 x Rộng 80 x Cao 60cm

Chất liệu: gỗ dán nhiều lớp, veneer gỗ sồi

Bàn ăn gỗ óc chó  

82598490   | 1 8.790.000VND
Dài 150 x Rộng 65 x Cao 60cm

82598506 | 2 7.990.000VND
Dài 130 x Rộng 65 x Cao 60cm

82598513  | 3 11.990.000VND
Dài 150 x Rộng 80 x Cao 60cm

82598520  | 4 10.990.000VND
Dài 130 x Rộng 80 x Cao 60cm

Chất liệu: gỗ dán nhiều lớp, veneer gỗ óc chó

 2 ghế bành + tay vịn + pas nối ghế bành� Pas nối ghế bành

Ghế bành
38369998 6.490.000VND
Dài 55 x Rộng 78 x Cao 77cm (Chiều cao chỗ ngồi 41cm)
Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ sồi
Chất liệu bề mặt ghế: nệm polyester

Chất liệu nệm bên trong: khuôn mút urethane

Sản phẩm ghế bành MUJI được thiết kế nhằm mang lại 
cảm giác ngồi thoải mái nhất cho người sử dụng, với việc 
thay đổi nệm ghế sang khuôn mút urethane giúp cải thiện 
cảm giác ngồi và tăng độ bền của ghế.

※Quý khách vui lòng tham khảo các lựa chọn về vỏ bọc ghế.
※Sản phẩm trong ảnh trên được sử dụng chất liệu vỏ bọc ghế washed cotton canvas/ màu tự nhiên (được bán riêng).

Ghế bành gỗ óc chó
82598537   7.290.000VND
Dài 55 x Rộng 78 x Cao 77 (Chiều cao chỗ ngồi 41cm)
Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ óc chó
Chất liệu bề mặt ghế: nệm polyester

Chất liệu nệm bên trong: khuôn mút urethane

Tay vịn ghế bành 
15253739  | Bộ 2 cái, gỗ sồi 699.000VND
Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ sồi
82598568 | Bộ 2 cái, gỗ óc chó  749.000VND

Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ óc chó

Bản lề nối ghế bành 
82598452  | Bộ 2 cái 249.000VND
Chất liệu thép sơn phủ epoxy

Sản phẩm được sử dụng để kết nối ghế bành, với mục 
đích sử dụng như ghế sofa 2 hoặc 3 chỗ ngồi.

※ Phần tay vịn ghế bành không thể gắn tại vị trí kết nối 
ghế.

Dài 119cm

 Rộng 65cm  Rộng 65cm

Rộng 65cm Rộng 80cm
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Kệ TV gỗ sồi cửa lùa W150 
82392623  6.990.000VND
Dài 150 x Rộng 35 x Cao 36,5cm (3 ngăn kệ) 
Kích thước bên trong (ngăn trên/ dưới): Dài 47 x Rộng 28,5 x Cao 9,5cm
Tải trọng: 40kg | Mặt tủ: 14kg

Sản phẩm kệ TV gỗ sồi được thiết kế đơn giản và gọn gàng, dễ dàng trong việc sử dụng 
và di chuyển.

※ Vui lòng sử dụng thêm chân phụ nếu tải trọng mặt tủ vượt quá 20kg

Kệ TV gỗ sồi cửa lùa W110
82392616  5.790.000VND
Dài 110 x Rộng 35 x Cao 36,5cm (2 ngăn kệ) 
Kích thước bên trong (ngăn trên/ dưới): Dài 52 x Rộng 28,5 x Cao 9,5cm
Tải trọng: 40kg | Mặt tủ: 14kg
※ Không có chân phụ

Ghế băng gỗ sồi-1
82598476  5.490.000VND
Dài 113 x Rộng 46 x Cao 40,5cm
Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ sồi

Chất liệu bề mặt ghế: nệm polyester

Chất liệu nệm bên trong: khuôn mút urethane

Sản phẩm có thể được sử dụng kết hợp chung với bàn hoặc làm ghế sofa, với thiết kế 
tối giản cộng với chất liệu khuôn mút urethane sẽ mang lại cảm giác ngồi thoải mái cho 
người sử dụng.

Ghế băng gỗ sồi-2
82598483 2.990.000VND
Dài 56 x Rộng 46 x Cao 40,5cm
Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ sồi

Chất liệu bề mặt ghế: nệm polyester

Chất liệu nệm bên trong: khuôn mút urethane

Sản phẩm có thể được sử dụng như ghế đôn khi kết hợp chung với ghế sofa. Với chất 
liệu khuôn mút urethane sẽ mang đến cảm giác dễ chịu khi ngồi và gia tăng độ bền của 
ghế.

※ Vỏ bọc ghế băng được bán riêng
※Ghế băng trong ảnh sử dụng chất liệu washed cotton canvas/ màu tự nhiên (được bán riêng).

Ghế băng gỗ óc chó-2  
82598551  3.990.000VND
Dài 56 x Rộng 46 x Cao 40,5cm
Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ óc chó

Chất liệu bề mặt ghế: nệm polyester

Chất liệu nệm bên trong: khuôn mút urethane

Ghế băng gỗ óc chó-1
82598544 6.290.000VND
Dài 113 x Rộng 46 x Cao 40,5cm
Khung ghế: ván ép nhiều lớp, veneer gỗ óc chó

Chất liệu bề mặt ghế: nệm polyester

Chất liệu nệm bên trong: khuôn mút urethane

Bàn ăn gỗ sồi
Với thiết kế đơn giản và đa 
dụng, sản phẩm có thể được sử 
dụng ở phòng khách hoặc trong 
khu vực nhà bếp, hơn nữa, khi 
kết hợp với các sản phẩm ghế 
băng/ ghế bành sẽ mang lại 
cảm giác thoải mái cho người 
sử dụng.

Mặt tủ/ cửa: ván MDF (veneer gỗ sồi, cấu trúc flash)
Ván hông: ván gỗ tự nhiên (veneer gỗ sồi)
Ván mặt trong/ ván hậu: ván MDF
Kệ tủ: ván tổng hợp (phủ melamine)
Chân tủ: ván MDF (veneer gỗ sồi)
Chân phụ: gỗ tự nhiên (gỗ cao su)
Tủ được sơn phủ acrylic | Chân phụ: sơn phủ urethane
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Vỏ sofa/ vỏ gối

Vỏ sofa, vỏ gối và bảng giá sản phẩm

※Vỏ sofa có kích cỡ co giãn, vừa vặn với thân sofa, vì thế nên khi cho vỏ bọc vào sẽ có cảm giác hơi chật so với thân sofa. Vui lòng liên hệ với nhân viên cửa hàng về thông tin chi tiết.
※Vỏ sofa washed cotton có thể vệ sinh vằng máy giặt. Tất cả các loại còn lại có thể giặt khô. ※Sau khi giặt vỏ, có thể xảy ra hiện tượng co rút vải nhẹ.
※Vỏ sofa tay vịn kích thước lớn và thân sofa có thể được đặt hàng nhưng với hạn chế một số chất liệu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới nhân viên cửa hàng.

              Bao/ vỏ

 Thân

Washed cotton canvas Polyester Vỏ sofa cotton polyester Vỏ sofa cotton sợi dày

Ecru Be Nâu Xanh 
Navy

Xám Nâu Xanh 
Navy

Xanh Lá 
Đậm

Màu be Màu nâu Màu be Màu nâu Màu nâu đậm

Thân 
sofa

3 chỗ 

Vỏ sofa lông vũ 82583373　82583694　  82584325  　82584653　82584028
                                     5.790.000VND

82074239　　　　　　82074406
7.790.000VND

82077971　　　　　　82078145　　　　　　82078381
7.790.000VND

Vỏ sofa góc 
phải

82583465　82583786　  82584417   　82584745　 82584110
                                     6.790.000VND

82074321　　　　　　82074499
8.990.000VND

82078060　　　　　　82078305　　　　　　82078473
8.990.000VND

Vỏ sofa góc trái 82583472　82583793　  82584424  　82584752　82584127
                                     6.790.000VND

82074338　　　　　　82074505

8.990.000VND

82078077　　　　　　82078312　　　　　　82078480
8.990.000VND

Vỏ sofa mút 
urethane 

82583403　82583724　  82584356  　82584684　82584059
                                     5.490.000VND

82074260　　　　　　82074437
7.490.000VND

82078008　　　　　　 82078176 　　　　　　 82078411
7.490.000VND

2.5 chỗ

Vỏ sofa lông vũ 82583380　82583700　  82584332  　82584660　82584035
                                     4.490.000VND

82074246 　　　　　　 82074413
6.490.000VND

82077988　　　　　　 82078152 　　　　　　82078398
6.490.000VND

Vỏ sofa lưng 
cao lông vũ 

82583489　82583809　  82584431  　82584769　82584134
                                     5.990.000VND

82074345　　　　　　 82074512
7.990.000VND

82078084　　　　　　82078329　　　　　　82078497
7.990.000VND

Vỏ sofa mút 
urethane 

82583410　82583731　  82584363  　82584691　82584066
                                     4.290.000VND

82074277　　　　　　82074444
6.290.000VND

82078015　　　　　　82078251　　　　　　82078428
6.290.000VND

2 chỗ
Vỏ sofa lông vũ 82583397　82583717　  82584349  　82584677　82584042

                                     3.990.000VND
82074253　　　　　　82074420

5.990.000VND
82077995　　　　　　82078169　　　　　　82078404

5.990.000VND

Vỏ sofa mút 
urethane 

82583427　82583748　  82584370  　82584707　82584073
                                     3.490.000VND

82074284　　　　　　 82074451
5.490.000VND

82078022　　　　　　82078268　　　　　　82078435
5.490.000VND

1 chỗ Vỏ sofa mút 
urethane 

82583434　82583755　  82584387  　 82584714 　82584080
                                     2.990.000VND

82074291 　　　　　　82074468
3.990.000VND

82078039　　　　　　82078275　　　　　　82078442
3.990.000VND

Ghế 
đôn

Vỏ ghế đôn lông 
vũ 

82583441　82583762　  82584394  　82584721　82584097
                                     1.699.000VND

82074307　　　　　　 82074475
2.299.000VND

82078046　　　　　　82078282　　　　　　82078459
2.299.000VND

Vỏ ghế đôn mút 
urethane 

82583458　82583779　  82584400  　82584738　82584103
                                     1.299.000VND

82074314 　　　　　　82074482
1.999.000VND

82078053　　　　　　82078299　　　　　　82078466
1.999.000VND

Ghế 
sofa 
rời

Vỏ tay 
vịn

Size L (dài 98cm) 82583496　82583816　  82584448  　82584776　 82584141
                                     3.290.000VND

02884871　　　　　　02884888
3.790.000VND

82008685　　　　　　82008784　　　　　　82008883
3.790.000VND

Size S 82583502　82583823　  82584455  　82584783　82584158
                                     2.799.000VND

02884789　　　　　　02884796
3.490.000VND

82008722　　　　　　82008821　　　　　　82008920
3.490.000VND

Vỏ 1/2 tay vịn
L (phải) 82583519　82583830　  82584462  　82584790　82584165

                                     3.290.000VND
82265989　　　　　　82266009

3.790.000VND
82008753　　　　　　82008852　　　　　　82008951

3.790.000VND

L (trái) 82583526　82583847　  82584479   　82584806　 82584172
                                     3.290.000VND

82265996　　　　　　82266016
3.790.000VND

82008760　　　　　　82008869　　　　　　82008968
3.790.000VND

Vỏ 1/2 lưng/ Lớn 82583533　82583854　  82584486  　82584813　82584189
                                     2.299.000VND

82266023　　　　　　82266030
2.990.000VND

82008777　　　　　　82008876　　　　　　82008975
2.990.000VND

Vỏ sofa
Lớn/ rộng 77cm 82583540　82583861　  82584493  　82584820　82584196

                                     2.799.000VND
02884895　　　　　　02884901

3.490.000VND
82008692　　　　　　82008791　　　　　　82008890

3.490.000VND

Nhỏ 82583557　82583878　  82584509  　82584837　82584202
                                     2.299.000VND

02884802　　　　　　02884819
2.990.000VND

82008739　　　　　　82008838　　　　　　82008937
2.990.000VND

Vỏ ghế 
đôn 

Lớn/ rộng 77cm 82583564　82583885　  82584516   　82584844　82584219
                                     2.299.000VND

02527761
  02527747     02527754
        2.799.000VND

02884918　　　　　　02884925
2.990.000VND

82008708　　　　　　82008807　　　　　　82008906
2.990.000VND

Nhỏ 82583571　82583892　  82584523  　82584851　82584226
                                     1.699.000VND

02528096
 02527778      02527785
        2.299.000VND

02884826　　　　　　02884833
2.499.000VND

82008746　　　　　　82008845　　　　　　82008944
2.499.000VND

Vỏ gối tựa lưng lông vũ 82583588　82583908　  82584530  　82584868　82584233
                                      449.000VND

 02527617     02528065
        649.000VND

02884932　　　　　　02884949
699.000VND

82008715　　　　　　82008814　　　　　　82008913
699.000VND

Dòng 
sản 
phẩm 
living-
dining

Vỏ ghế bành 82583595　82583915　  82584547   　82584875　82584240
                                      1.299.000VND

02884857　　　　　　02884864
1.699.000VND

82008982　　　　　　82007855　　　　　　82007886
1.699.000VND

Vỏ ghế băng
1 82583601　82583922　  82584554  　82584882　82584257

                                      999.000VND
02884956　　　　　　02884963

1.299.000VND

82008999　　　　　　82007862　　　　　　82007893
1.299.000VND

2 82583618　82583939　  82584561  　82584899　82584264
                                      599.000VND

02884970　　　　　　02884987
699.000VND

82009002　　　　　　82007879　　　　　　82007909
699.000VND

Sofa 
thư 
giãn 1 
chỗ 
ngồi

Vỏ sofa thư giãn 1 chỗ 
ngồi

82583625　82583946　  82584578  　82584905　82584271
                                      3.990.000VND

02884512　　　　　　02884529
5.490.000VND

82007916　　　　　　82007930　　　　　　82007954
5.490.000VND

Vỏ ghế đôn gác chân 82583632　82583953　  82584585  　82584912　82584288
                                       699.000VND

02884536　　　　　　02884543
1.299.000VND

82007923　　　　　　82007947　　　　　　82007961
1.299.000VND

Sofa 
băng

Vỏ ghế băng 82583649　82583960　  82584592  　82584929　82584295
                                      4.990.000VND

82007978　　　　　　82007992　　　　　　82008012
6.490.000VND

Vỏ ghế đôn cao 82583656　82583977　  82584608  　82584936　82584301
                                      1.999.000VND

82007985　　　　　　82008005　　　　　　82008029
2.299.000VND

Ghế bọc nệm 82583663　82583984　  82584615   　82584943　82584318
                                       399.000VND

82008036　　　　　　82008043　　　　　　82008050
849.000VND
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Vỏ sofa/ vỏ gối

• Vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi để tham khảo rõ hơn về thời 
gian giao hàng

• Ngày giao hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào thời gian đặt hàng

Đặt hàng vỏ bọc ghế sofa

              Bao/ vỏ

 Thân

Washed cotton canvas Polyester Vỏ sofa cotton polyester Vỏ sofa cotton sợi dày

Ecru Be Nâu Xanh 
Navy

Xám Nâu Xanh 
Navy

Xanh Lá 
Đậm

Màu be Màu nâu Màu be Màu nâu Màu nâu đậm

Thân 
sofa

3 chỗ 

Vỏ sofa lông vũ 82583373　82583694　  82584325  　82584653　82584028
                                     5.790.000VND

82074239　　　　　　82074406
7.790.000VND

82077971　　　　　　82078145　　　　　　82078381
7.790.000VND

Vỏ sofa góc 
phải

82583465　82583786　  82584417   　82584745　 82584110
                                     6.790.000VND

82074321　　　　　　82074499
8.990.000VND

82078060　　　　　　82078305　　　　　　82078473
8.990.000VND

Vỏ sofa góc trái 82583472　82583793　  82584424  　82584752　82584127
                                     6.790.000VND

82074338　　　　　　82074505

8.990.000VND

82078077　　　　　　82078312　　　　　　82078480
8.990.000VND

Vỏ sofa mút 
urethane 

82583403　82583724　  82584356  　82584684　82584059
                                     5.490.000VND

82074260　　　　　　82074437
7.490.000VND

82078008　　　　　　 82078176 　　　　　　 82078411
7.490.000VND

2.5 chỗ

Vỏ sofa lông vũ 82583380　82583700　  82584332  　82584660　82584035
                                     4.490.000VND

82074246 　　　　　　 82074413
6.490.000VND

82077988　　　　　　 82078152 　　　　　　82078398
6.490.000VND

Vỏ sofa lưng 
cao lông vũ 

82583489　82583809　  82584431  　82584769　82584134
                                     5.990.000VND

82074345　　　　　　 82074512
7.990.000VND

82078084　　　　　　82078329　　　　　　82078497
7.990.000VND

Vỏ sofa mút 
urethane 

82583410　82583731　  82584363  　82584691　82584066
                                     4.290.000VND

82074277　　　　　　82074444
6.290.000VND

82078015　　　　　　82078251　　　　　　82078428
6.290.000VND

2 chỗ
Vỏ sofa lông vũ 82583397　82583717　  82584349  　82584677　82584042

                                     3.990.000VND
82074253　　　　　　82074420

5.990.000VND
82077995　　　　　　82078169　　　　　　82078404

5.990.000VND

Vỏ sofa mút 
urethane 

82583427　82583748　  82584370  　82584707　82584073
                                     3.490.000VND

82074284　　　　　　 82074451
5.490.000VND

82078022　　　　　　82078268　　　　　　82078435
5.490.000VND

1 chỗ Vỏ sofa mút 
urethane 

82583434　82583755　  82584387  　 82584714 　82584080
                                     2.990.000VND

82074291 　　　　　　82074468
3.990.000VND

82078039　　　　　　82078275　　　　　　82078442
3.990.000VND

Ghế 
đôn

Vỏ ghế đôn lông 
vũ 

82583441　82583762　  82584394  　82584721　82584097
                                     1.699.000VND

82074307　　　　　　 82074475
2.299.000VND

82078046　　　　　　82078282　　　　　　82078459
2.299.000VND

Vỏ ghế đôn mút 
urethane 

82583458　82583779　  82584400  　82584738　82584103
                                     1.299.000VND

82074314 　　　　　　82074482
1.999.000VND

82078053　　　　　　82078299　　　　　　82078466
1.999.000VND

Ghế 
sofa 
rời

Vỏ tay 
vịn

Size L (dài 98cm) 82583496　82583816　  82584448  　82584776　 82584141
                                     3.290.000VND

02884871　　　　　　02884888
3.790.000VND

82008685　　　　　　82008784　　　　　　82008883
3.790.000VND

Size S 82583502　82583823　  82584455  　82584783　82584158
                                     2.799.000VND

02884789　　　　　　02884796
3.490.000VND

82008722　　　　　　82008821　　　　　　82008920
3.490.000VND

Vỏ 1/2 tay vịn
L (phải) 82583519　82583830　  82584462  　82584790　82584165

                                     3.290.000VND
82265989　　　　　　82266009

3.790.000VND
82008753　　　　　　82008852　　　　　　82008951

3.790.000VND

L (trái) 82583526　82583847　  82584479   　82584806　 82584172
                                     3.290.000VND

82265996　　　　　　82266016
3.790.000VND

82008760　　　　　　82008869　　　　　　82008968
3.790.000VND

Vỏ 1/2 lưng/ Lớn 82583533　82583854　  82584486  　82584813　82584189
                                     2.299.000VND

82266023　　　　　　82266030
2.990.000VND

82008777　　　　　　82008876　　　　　　82008975
2.990.000VND

Vỏ sofa
Lớn/ rộng 77cm 82583540　82583861　  82584493  　82584820　82584196

                                     2.799.000VND
02884895　　　　　　02884901

3.490.000VND
82008692　　　　　　82008791　　　　　　82008890

3.490.000VND

Nhỏ 82583557　82583878　  82584509  　82584837　82584202
                                     2.299.000VND

02884802　　　　　　02884819
2.990.000VND

82008739　　　　　　82008838　　　　　　82008937
2.990.000VND

Vỏ ghế 
đôn 

Lớn/ rộng 77cm 82583564　82583885　  82584516   　82584844　82584219
                                     2.299.000VND

02527761
  02527747     02527754
        2.799.000VND

02884918　　　　　　02884925
2.990.000VND

82008708　　　　　　82008807　　　　　　82008906
2.990.000VND

Nhỏ 82583571　82583892　  82584523  　82584851　82584226
                                     1.699.000VND

02528096
 02527778      02527785
        2.299.000VND

02884826　　　　　　02884833
2.499.000VND

82008746　　　　　　82008845　　　　　　82008944
2.499.000VND

Vỏ gối tựa lưng lông vũ 82583588　82583908　  82584530  　82584868　82584233
                                      449.000VND

 02527617     02528065
        649.000VND

02884932　　　　　　02884949
699.000VND

82008715　　　　　　82008814　　　　　　82008913
699.000VND

Dòng 
sản 
phẩm 
living-
dining

Vỏ ghế bành 82583595　82583915　  82584547   　82584875　82584240
                                      1.299.000VND

02884857　　　　　　02884864
1.699.000VND

82008982　　　　　　82007855　　　　　　82007886
1.699.000VND

Vỏ ghế băng
1 82583601　82583922　  82584554  　82584882　82584257

                                      999.000VND
02884956　　　　　　02884963

1.299.000VND

82008999　　　　　　82007862　　　　　　82007893
1.299.000VND

2 82583618　82583939　  82584561  　82584899　82584264
                                      599.000VND

02884970　　　　　　02884987
699.000VND

82009002　　　　　　82007879　　　　　　82007909
699.000VND

Sofa 
thư 
giãn 1 
chỗ 
ngồi

Vỏ sofa thư giãn 1 chỗ 
ngồi

82583625　82583946　  82584578  　82584905　82584271
                                      3.990.000VND

02884512　　　　　　02884529
5.490.000VND

82007916　　　　　　82007930　　　　　　82007954
5.490.000VND

Vỏ ghế đôn gác chân 82583632　82583953　  82584585  　82584912　82584288
                                       699.000VND

02884536　　　　　　02884543
1.299.000VND

82007923　　　　　　82007947　　　　　　82007961
1.299.000VND

Sofa 
băng

Vỏ ghế băng 82583649　82583960　  82584592  　82584929　82584295
                                      4.990.000VND

82007978　　　　　　82007992　　　　　　82008012
6.490.000VND

Vỏ ghế đôn cao 82583656　82583977　  82584608  　82584936　82584301
                                      1.999.000VND

82007985　　　　　　82008005　　　　　　82008029
2.299.000VND

Ghế bọc nệm 82583663　82583984　  82584615   　82584943　82584318
                                       399.000VND

82008036　　　　　　82008043　　　　　　82008050
849.000VND
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Vỏ sofa/ vỏ gối

　　　　　　　　　　　��� Vỏ bọc

Thân ghế

Vỏ bọc cotton linen Vỏ bọc 
chenille Vỏ bọc cotton denim

Ecru Be Xám than Xám nhạt Xanh dương Xanh navy

Sofa bộ

3 chỗ 

Ghế sofa lông vũ 82584950　　　   82585254　　　   82585551
�7.790.000VND

82075250
7.790.000VND

82074918 　　　   82075083
7.790.000VND

Ghế sofa lông vũ 
góc phải

82585049　　　   82585346　　　   82585643��
8.990.000VND

82075342
8.990.000VND

82075007　　　   82075175
8.990.000VND

Ghế sofa lông vũ 
góc trái

82585056　　　   82585353　　　   82585650
 8.990.000VND

82075359
8.990.000VND

82075014 　　　   82075182
8.990.000VND

Ghế sofa mút 
urethane

82584981　　　   82585285　　　   82585582
7.490.000VND

82075281
7.490.000VND

82074949　　　   82075113
7.490.000VND

2.5 chỗ 

Ghế sofa lông vũ 82584967　　　   82585261　　　   82585568
6.490.000VND

82075267
6.490.000VND

82074925　　　   82075090
6.490.000VND

Ghế sofa lưng cao 
lông vũ

82585063　　　   82585360　　　   82585667
7.990.000VND

82075366
7.990.000VND

82075021　　　   82075199
7.990.000VND

Ghế sofa mút 
urethane

82584998　　　   82585292　　　   82585599
6.290.000VND

82075298
6.290.000VND

82074956　　　   82075120
6.290.000VND

2 chỗ 
Ghế sofa lông vũ 82584974　　　   82585278　　　   82585575

5.990.000VND
82075274

5.990.000VND
82074932　　　   82075106

5.990.000VND

Ghế sofa mút 
urethane

82585001　　　   82585308　　　   82585605
5.490.000VND                    

82075304
5.490.000VND

82074963　　　   82075137
5.490.000VND

1 chỗ Ghế sofa mút 
urethane

82585018　　　   82585315　　　   82585612
3.990.000VND

82075311
3.990.000VND

82074970 　　　   82075144
3.990.000VND

Ghế 
đôn

Ghế đôn lông vũ 82585025　　　   82585322　　　   82585629
2.299.000VND

82075328
2.299.000VND

82074987　　　   82075151
2.299.000VND

Ghế đôn mút 
urethane

82585032　　　   82585339　　　   82585636
1.999.000VND

82075335
1.999.000VND

82074994　　　   82075168
1.999.000VND

Sofa rời

Sofa rời 
tay vịn

Size L 82585070　　　   82585377　　　   82585674
3.790.000VND

38989462
3.790.000VND

38990284　　　   38990321
3.790.000VND

Size S 82585087　　　   82585384　　　   82585681
 3.490.000VND

15449149
3.490.000VND

38732891　　　   38732921
3.490.000VND

Sofa rời 1/2 tay 
vịn

Size L 
(phải)

82585094　　　   82585391　　　   82585698
3.790.000VND

02527624
3.790.000VND

02528102　　　   02528126
3.790.000VND

Size L 
(trái)

82585100　　　   82585407　　　   82585704
3.790.000VND

02527631
3.790.000VND

02528119 　　　   02528133
3.790.000VND

Sofa rời 1/2 lưng 82585117 　　　   82585414　　　   82585711
2.990.000VND

02527662
2.990.000VND

02528140　　　   02528157
2.990.000VND

Ghế 
sofa rời

Size L, dài 77cm 82585124 　　　   82585421　　　   82585728
3.490.000VND

38989479
3.490.000VND

38990291　　　   38990338
3.490.000VND

Size S
82585131 　　　   82585438　　　   82585735

2.990.000VND

15449156
2.990.000VND

38732907　　　   38732938
2.990.000VND

Ghế 
đôn

Size L, dài 77cm
82585148　　　   82585445　　　   82585742

2.990.000VND

38989486
2.990.000VND

38990307　　　   38990345
2.990.000VND

Size S 82585155　　　   82585452　　　   82585759
2.499.000VND

15449163
2.499.000VND

38732914　　　   38732945
2.499.000VND

Gối kê lông vũ sofa rời 82585162　　　   82585469　　　   82585766
699.000VND

38989493
699.000VND

38990314　　　   38990352
699.000VND

Living 
dining 
series

Ghế bành 82585179 　　　   82585476　　　   82585773
1.699.000VND

38739982
1.699.000VND

38740063　　　   38740070
1.699.000VND

Ghế băng
1 82585186　　　   82585483　　　   82585780

1.299.000VND
02101558

1.299.000VND
02101718 　　　   02101732

1.299.000VND

2 82585193　　　   82585490　　　   82585797
699.000VND

02101572
699.000VND

02101725 　　　   02101749
699.000VND

Sofa 
thư giãn 
1 chỗ 
ngồi

Sofa thư giãn 1 chỗ 82585209　　　   82585506　　　   82585803
5.490.000VND

Ghế đôn gác chân 82585216　　　   82585513　　　   82585810
1.299.000VND

Sofa 
băng

Ghế sofa băng 82585223　　　   82585520　　　   82585827
6.490.000VND

Ghế đôn cao 82585230　　　   82585537　　　   82585834
2.299.000VND

Ghế bọc nệm 82585247　　　   82585544　　　   82585841
849.000VND

※Khách hàng vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng các sản phẩm vỏ bọc ghế.
※Vỏ bọc ghế sofa washed cotton canvas có thể giặt máy. Các sản phẩm còn lại đều có thể giặt khô. Sau khi giặt có thể có sự co rút nhẹ.

• Vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi để tham khảo rõ hơn về thời 
gian giao hàng

• Ngày giao hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào thời gian đặt hàng

Đặt hàng vỏ bọc ghế sofa

Ghế sofa, vỏ bọc ghế, bảng giá
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Các sản phẩm nội thất của chúng tôi được làm từ gỗ tự nhiên được
khai thác từ khu vực Bắc Mỹ sẽ làm bạn cảm thấy hài lòng khi sử dụng.

Bàn gỗ sồi & gỗ óc chó

Bàn hộc kéo gỗ sồi W180cm
82009330| Gỗ sồi  14.790.000VND
Dài 180 × Rộng 80 × Cao 72cm

Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: ván ghép gỗ sồi tự nhiên, sơn phủ urethane

Bàn hộc kéo gỗ óc chó W180cm  

82049480 | Gỗ óc chó  19.790.000VND
Dài 180 x Rộng 80 x Cao 72cm

Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: ván ghép gỗ óc chó tự nhiên, sơn phủ urethane

Bàn hộc kéo gỗ sồi W140cm  

82009323 | Gỗ sồi   12.790.000VND
Dài 140 × Rộng 80 × Cao 72cm

Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: ván ghép gỗ sồi tự 
nhiên, sơn phủ urethane

Bàn hộc kéo gỗ óc chó W140cm  

82049473 | Gỗ óc chó  16.790.000VND
Dài 140 x Rộng 80 x Cao 72cm

Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: ván ghép gỗ óc chó tự nhiên, sơn phủ urethane

Bàn hộc kéo gỗ óc chó W80cm  

82049466  |  Gỗ óc chó  12.790.000VND
Dài 80 x Rộng 80 x Cao 72cmDài 80 x Rộng 80 x Cao 72cm

Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: ván ghép gỗ óc chó tự nhiên, sơn phủ urethane

Bàn hộc kéo gỗ sồi W80cm  

82009316 | Gỗ sồi   8.790.000VND
Dài 80 x Rộng 80 × Cao 72cm

Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: ván ghép gỗ sồi tự nhiên, sơn phủ urethane

Bàn gỗ sồi hình bầu dục W180cm

Các lựa chọn về kích thước
Tại các cửa hàng của MUJI, chúng tôi có sẵn hệ thống đặt hàng các kích thước 
sản phẩm khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn các sản phẩm nội thất bằng gỗ 
phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Chúng tôi cũng có sẵn nhiều lựa chọn về 
sản phẩm, bao gồm ghế băng dạng bàn với nhiều công năng khác nhau.

Gỗ sồi
Được sử dụng trong sản xuất đồ nội thất hoặc làm thùng rượu 
Whisky, với kết cấu chắc chắn, vì thế gỗ sồi là một trong những vật 
liệu tốt nhất cho đồ nội thất nếu bạn muốn sử dụng trong một thời 
gian dài, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Một số sản phẩm  
có thể sẽ xuất hiện những vết vân hổ, đó là những vết rạn tự nhiên 
trên thân cây, vô cùng đặc biệt và rất hiếm khi xuất hiện.

Gỗ óc chó
Gỗ óc chó là vật liệu quen thuộc thường được sử dụng trong sản 
xuất đồ nội thất và trang trí, nhất là trong các sản phẩm cao cấp. 
Với những đường vân đẹp và đồng đều, cộng thêm với lượng 
dầu tự nhiên có trong thân cây sẽ giúp sản phẩm có độ bóng tự 
nhiên. Là một trong ba loại gỗ nổi tiếng nhất thế giới, cùng với gỗ 
tếch và gỗ gụ

※ Bạn nên dùng khăn trải bàn hoặc dùng khay khi ăn trên bàn.
※ Vì sử dụng nguyên liệu gỗ tự nhiên nên màu sắc của các sản phẩm sẽ có thể khác nhau. Ngoài ra, màu sắc cũng có thể thay đổi với tác động của ánh sáng.
※ Các sản phẩm bằng gỗ sồi có thể xuất hiện các vân gỗ đặc biệt, được gọi là "Torafu" do đặc tính của vật liệu gỗ sồi.
※ Do đặc tính tự nhiên, sẽ có sự khác nhau về vân gỗ và màu sắc trên từng sản phẩm.
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Bàn ăn oval gỗ sồi mở rộng W140cm-220cm  

82009231 | Gỗ sồi 20.990.000VND
Dài 149/ 220 x Rộng 85 x Cao 72cm
Gỗ sồi tự nhiên ghép nhiều lớp, sơn phủ urethane

Bàn ăn oval gỗ sồi mở rộng W80cm-120cm  

82009248 | Gỗ sồi 15.990.000VND
Dài 84,5/ 120 x Rộng 80 x Cao 72cm
Gỗ sồi tự nhiên ghép nhiều lớp, sơn phủ urethane

Bàn ăn oval gỗ óc chó mở rộng W140cm-
220cm 
  82855395 | Gỗ óc chó 27.990.000VND
Dài 149/ 220 x Rộng 85 x Cao 72cm
Gỗ óc chó tự nhiên ghép nhiều lớp, sơn phủ urethane

Bàn ăn oval gỗ óc chó mở rộng  W80cm-120cm 
82855401 | Gỗ óc chó 20.990.000VND
Dài 84,5/ 120 x Rộng 80 x Cao 72cm
Gỗ óc chó tự nhiên ghép nhiều lớp, sơn phủ urethane
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Bàn thấp hộc kéo gỗ sồi 
W110cm 
82009200| Gỗ sồi 
 7.990.000VND
Dài 110 x Rộng 55 x Cao 35cmDài 110 x Rộng 55 x Cao 35cm
Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: 
ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

Bàn thấp hộc kéo gỗ óc chó 
W110cm   

82049510 | Gỗ óc chó  
 10.990.000VND
Dài 110 x Rộng 55 x Cao 35cmDài 110 x Rộng 55 x Cao 35cm
Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: 
ván ghép gỗ óc chó, sơn phủ urethane

Bàn thấp hộc kéo gỗ sồi 
W90cm  

82009347 | Gỗ sồi
5.490.000VND

Dài 90 x Rộng 55 x Cao 35cmDài 90 x Rộng 55 x Cao 35cm
Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: 
ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

Bàn thấp hộc kéo gỗ óc chó 
W90cm   

82049497 | Gỗ óc chó  
 7.990.000VND
Dài 110 x Rộng 55 x Cao 35cmDài 110 x Rộng 55 x Cao 35cm
Mặt bàn, chân bàn, tấm ván trước: 
ván ghép gỗ óc chó, sơn phủ urethane

Ghế dài gỗ sồi  

15892419 | Gỗ sồi 
 4.990.000VND
Ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

15892334 | Gỗ óc chó  
  5.990.000VND
Ván ghép gỗ óc chó, sơn phủ 
urethane

Dài 100 x rộng 37 x cao 44cm 
Kích thước kệ dưới: Dài 91 x Rộng 20 
x Cao 11cm

Ghế băng dạng bàn gỗ sồi 
15892426 | Gỗ sồi 
 8.790.000VND
Ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

15967476 | Gỗ óc chó  
 14.990.000VND
Ván ghép gỗ óc chó, sơn phủ 
urethane
Dài 120 x Rộng 37,5 x Cao 44cm 
Kích thước lưu trữ: Dài 115 x Rộng 37,5 
x Cao 33cm
Có thể được sử dụng làm bàn hoặc 
ghế ngồi.

Bàn đầu giường gỗ sồi  

15892341 | Gỗ sồi
2.299.000VND

Ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

15903566 | Gỗ óc chó
3.490.000VND

Ván ghép gỗ óc chó, sơn phủ urethane

Dài 37 x Rộng 37 x Cao 44cm 
Kích thước kệ dưới: Dài 28 x Rộng 20 
x Cao 8cm

Ghế băng gỗ sồi  
15892358 | Gỗ sồi size L
 2.799.000VND
Dài 100 x Rộng 30 x Cao 44cm 
Mặt ghế: Dài 100 x Rộng 14cm

15892365 | Gỗ sồi size S 
 2.499.000VND
Dài 48,5 x Rộng 30 x Cao 44cm 
Mặt ghế: Dài 43 x Rộng 14cm

Ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

Dạng ghế băng truyền thống được sử 
dụng rộng rãi ở Trung Quốc, có kích 
thước nhỏ gọn và linh hoạt.

Gỗ sồi

Gỗ sồi

Gỗ óc chó

Gỗ óc chó

Kích thước lớn

Kích thước nhỏ

Gỗ sồi

Gỗ óc chó
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Chúng tôi có sẵn hai loại chiều cao khác nhau, dễ dàng cho bạn lựa chọn tùy theo 
mục đích sử dụng. Loại bàn thấp sẽ phù hợp cho việc sử dụng khi ngồi trên sàn 
nhà, loại bàn có chiều cao trung bình sẽ phù hợp khi ngồi trên ghế sofa.

Bàn gỗ

Bàn thấp gỗ sồi 
   2.799.000VND
Dài 110 x 55 x Cao 35cm
Tải trọng mặt bàn: 30kg | Tấm kệ dưới: 10kg 
[Chất liệu] | Mặt bàn trên & mặt kệ dưới: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ sồi) ※ Mặt 
sau: veneer Poplar 
 Chân bàn: gỗ cao su tự nhiên 
 Chất liệu sơn mặt bàn: sơn phủ urethane ※ Chân, kệ: sơn mài

Bàn thấp gỗ óc chó 
   3.790.000VND
Dài 110 x 55 x Cao 35cm
Tải trọng mặt bàn: 30kg | Tấm kệ dưới: 10kg 
[Chất liệu] | Mặt bàn trên & mặt kệ dưới: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ óc chó) ※ Mặt 
sau: veneer Poplar 
 Chân bàn: gỗ cao su tự nhiên 
 Chất liệu sơn mặt bàn: sơn phủ urethane ※ Chân, kệ: sơn mài

82219166 82219173

Bàn trung bình gỗ sồi 
   3.290.000VND
Dài 110 x 55 x Cao 50cm
Tải trọng mặt bàn: 30kg | Tấm kệ dưới: 10kg 
[Chất liệu] | Mặt bàn trên & mặt kệ dưới: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ sồi) ※ Mặt 
sau: veneer Poplar 
 Chân bàn: gỗ cao su tự nhiên 
 Chất liệu sơn mặt bàn: sơn phủ urethane ※ Chân, kệ: sơn mài

Bàn trung bình gỗ óc chó 
  3.990.000VND
Dài 110 x 55 x Cao 50cm
Tải trọng mặt bàn: 30kg | Tấm kệ dưới: 10kg 
[Chất liệu] | Mặt bàn trên & mặt kệ dưới: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ óc chó) ※ Mặt 
sau: veneer Poplar 
 Chân bàn: gỗ cao su tự nhiên 
 Chất liệu sơn mặt bàn: sơn phủ urethane ※ Chân, kệ: sơn mài

82219180 82219197

Chúng tôi có hai loại chiều cao bàn khác nhau (35cm 
hoặc 50cm), giúp bạn dễ dàng lựa chọn

Bàn đi kèm với phần kệ dưới giúp tăng thêm khả năng 
lưu trữ các vật dụng nhỏ với chiều cao tối đa 8cm

Loại bàn trung bình có độ cao 50cm sẽ giúp bạn thoải 
mái ăn uống và làm việc khi ngồi trên ghế sofa
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Chúng tôi luôn lựa chọn những nguồn nguyên liệu tốt nhất để sản xuất ra các sản
phẩm có chất lượng cao và thân thiện với người sử dụng.
Được hoàn thiện bởi các thợ thủ công Nhật Bản với tay nghề cao.

Bàn & ghế chân tròn gỗ sồi

Chúng tôi luôn hướng tới việc sử dụng đồ nội thất với độ bền lâu dài
Những sản phẩm đồ nội thất của chúng tôi được sản xuất từ nguồn gỗ sồi tự nhiên có tuổi đời hàng trăm năm, nên có thể 
sử dụng được trong thời gian dài.
Những chiếc bàn được thiết kế đơn giản với hình bầu dục sẽ mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng.

Bàn gỗ sồi chân tròn W180cm 
15901999 | Chiều dài 180cm 34.990.000VND
Dài 180 x Rộng 85 x Cao 72cm
Mặt bàn: ván MDF/ ván ghép gỗ sồi | Chân bàn: gỗ sồi tự nhiên sơn phủ urethane

Tải trọng mặt bàn: 40kg

Ghế đẩu chân tròn 
02065966   8.990.000VND
Dài 52,5 x Rộng 34 x Cao 44cm 
Cấu tạo: ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

Ghế băng chân tròn gỗ sồi 
02065959   12.990.000VND
Dài 100 x Rộng 34 x Cao44cm 
Cấu tạo: ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane

Bàn gỗ sồi chân tròn W150cm 
15901982 | Chiều dài 150cm 24.990.000VND
Dài 150 x Rộng 80 x Cao 72cm
Mặt bàn: ván MDF/ ván ghép gỗ sồi | Chân bàn: gỗ sồi tự nhiên sơn phủ urethane

Tải trọng mặt bàn: 40kg

Ghế bành chân tròn gỗ sồi 
15902040   12.990.000VND
Dài 55,5 x Rộng 50,5 x Cao 73cm   Chiều cao chỗ ngồi 44,5cm 
Cấu tạo: ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane
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Bàn gấp gỗ sồi W160cm
02603977 | Dài 160cm 6.990.000VND
Dài 160  x Rộng 70 x Cao 72cm Độ dày khi gấp bàn: 10cm

02603960 | Dài 120cm 5.490.000VND
Dài 120 x Rộng 70 x Cao 72cm                Độ dày khi gấp bàn: 10cm
Mặt bàn: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ sồi bóng), sơn phủ urethane 
Vật liệu lõi: gỗ sồi tự nhiên
Chân bàn: thép hỗn hợp sơn phủ nhựa epoxy/ nhựa polyester
Đây là loại bàn gấp có thể được sử dụng với nhiều chức năng như dùng làm bàn ăn hoặc bàn làm việc.

Khi bàn được gấp lại

Dài 160cm

Bàn gấp gỗ sồi thấp W120cm 
02528270 | Dài 120cm 4.990.000VND
Dài 120 x Rộng 70 x Cao 35cm               Độ dày khi gấp bàn: 7,5cm
02528263 | Dài 90cm 4.490.000VND
Dài 90 x Rộng 45 x Cao 35cm             Độ dày khi gấp bàn: 7,5cm

Mặt bàn: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ sồi bóng), sơn phủ urethane
Vật liệu lõi: gỗ sồi tự nhiên
Chân bàn: thép hỗn hợp sơn phủ nhựa epoxy/ nhựa polyester

Khi bàn được gấp lại

Dài 120cm

Sử dụng bàn gấp sẽ giúp bạn tận dụng tối đa không gian nội thất, mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng.

Bàn gấp

Tận dụng tối đa không gian sống 

Phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, như dùng làm bàn ăn hoặc 
bàn làm việc

Bàn có thể được gấp lại gọn gàng khi không sử dụng
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Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm ghế của chúng tôi dựa theo nhu cầu cá nhân,
chúng tôi có sẵn rất nhiều lựa chọn về màu sắc, kích thước và vật liệu giúp bạn 
dễ dàng trong việc lựa chọn.

Ghế

Ghế ăn tròn gỗ sồi 
82009255 | Gỗ sồi 2.990.000VND
Dài 45 x Rộng 51 x Cao 77cm | Chiều cao chỗ ngồi: 42cm
Lưng ghế/ Mặt ghế: ván ép (veneer gỗ sồi)
Chân ghế: gỗ sồi sơn mài

Mặt và lưng ghế cong và rộng mang lại cảm giác thoải 
mái cho bạn khi ngồi

Ghế tròn gỗ dẻ gai 
82009279 | Gỗ dẻ gai  2.990.000VND
Dài 45 x Rộng 51 x Cao 77cm | Chiều cao chỗ ngồi: 42cm
Lưng ghế/ Mặt ghế: ván ép (veneer gỗ dẻ gai)
Chân ghế: gỗ dẻ gai sơn mài

Ghế ăn tròn gỗ óc chó 
82009262 | Gỗ óc chó 3.990.000VND
Dài 45 x Rộng 51 x Cao 77cm | Chiều cao chỗ ngồi: 42cm
Lưng ghế/ Mặt ghế: ván ép (veneer gỗ óc chó)
Chân ghế: gỗ óc chó sơn mài

Ghế tròn gỗ sồi

Ghế ăn tròn gỗ sồi có đệm 
82009286 | Gỗ sồi  3.990.000VND
Dài 45 x Rộng 51 x Cao 77cm | Chiều cao chỗ ngồi 44cm
Lưng ghế/ Mặt ghế: ván ép (veneer gỗ sồi)
Chân ghế: gỗ sồi sơn mài
Vỏ bọc đệm ghế: len, nylon | Đệm ghế: bọt urethane

Ghế tròn gỗ dẻ gai có đệm 
82009309 | Gỗ dẻ gai  3.990.000VND
Dài 45 x Rộng 51 x Cao 77cm | Chiều cao chỗ ngồi 44cm
Lưng ghế/ Mặt ghế: ván ép (veneer gỗ dẻ gai)
Chân ghế: gỗ dẻ gai sơn mài
Vỏ bọc đệm ghế: len, nylon | Đệm ghế: bọt urethane

Ghế ăn tròn gỗ óc chó có đệm 
82009293| Gỗ óc chó 4.990.000VND
Dài 45 x Rộng 51 x Cao 77cm | Chiều cao chỗ ngồi 44cm
Lưng ghế/ Mặt ghế: ván ép (veneer gỗ óc chó)
Chân ghế: gỗ óc chó sơn mài
Vỏ bọc đệm ghế: len, nylon | Đệm ghế: bọt urethane

Ghế ván ép 
37191716   3.490.000VND
Dài 45 x Rộng 51 x Cao 88 | Chiều cao chỗ ngồi: 44cm 
Khung ghế: khung thép mạ crom 
Lưng, mặt ghế: ván ép gỗ cao su (veneer gỗ sồi), sơn phủ urethane 
Có thể xếp chồng tối đa 4 ghế

Đã bao gồm 4 nút bọc chân ghế để bảo vệ sàn nhà

Ghế bành chân tròn gỗ sồi 
15902040    12.990.000VND
Dài 55,5 x Rộng 50,5 x Cao 73cm | Chiều cao chỗ ngồi: 44,5cm 
Thân ghế: gỗ sồi ghép nhiều lớp, sơn phủ urethane
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Ghế gỗ óc chó có đệm 
15967469 | Cotton dệt trơn/ màu be 4.990.000VND
Thân ghế: ván ghép gỗ óc chó, sơn phủ urethane
Dài 38 x Rộng 48,5 x Cao 79cm | Chiều cao chỗ ngồi:45,5cm
Đệm ghế: bọt urethane | Vỏ bọc đệm: 100% cotton

Ghế gỗ sồi có đệm 
15892372 | Cotton dệt trơn/ màu be 3.990.000VND
Thân ghế: ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane
Dài 38 x Rộng 48,5 x Cao 79cm | Chiều cao chỗ ngồi:45,5cm
Đệm ghế: bọt urethane | Vỏ bọc đệm: 100% cotton

Phần thân ghế 
82502862 | Ghế bọc nệm - tự nhiên 
82502879 | Ghế bọc nệm - nâu 3.490.000VND
Chân ghế: gỗ cao su sơn mài
Dài 43 x Rộng 55 x Cao 81cm Chiều cao chỗ ngồi: 45cm
Lưng ghế/ Đệm ghế: bọt urethane | Vỏ bọc đệm: 100% polyester

Ghế mang lại cảm giác ngồi êm ái nhờ sử dụng mút urethane ở phần lưng và đệm ghế 
với độ nghiêng vừa phải, cùng với nhiều lựa chọn về vỏ bọc ghế.

Ghế nhựa khung thép-xám nhạt
182484687 | Xám nhạt 2.790.000VND
Dài 48 x Rộng 50 x Cao 82 | Chiều cao chỗ ngồi 46cm 
Thân ghế: thép mạ crôm 
Lưng ghế: polypropylene 
Có thể xếp chồng 4 ghế lên nhau

Chúng tôi sử dụng những vật liệu nhẹ và chắc 
chắn giúp bạn dễ dàng lưu trữ và sử dụng khi 
cần.

Ghế nhựa khung thép-xám đậm
182484670 | Xám đậm 2.790.000VND

Ghế đẩu xếp chồng-xám nhạt 
02850692 | Xám nhạt 599.000VND
Dài 43 x Rộng 34 x Cao 45cm | Chiều 
cao chỗ ngồi: 42cm 
Có thể xếp chồng các ghế lên nhau 
thành một chồng.

Ghế đẩu xếp chồng-xám đậm 
38369462 | Xám đậm 599.000VND

Chúng tôi có sẵn các lựa chọn về màu sắc cho vỏ bọc ghế

Organic cotton màu tự nhiên Organic cotton màu be Organic cotton màu xanh navy

Vỏ bọc vải cotton canvas cho phần thân ghế 
82583663 | Vỏ ghế bọc nệm canvas-ecru 
82583984 | Vỏ ghế bọc nệm canvas-be 
82584615  | Vỏ ghế bọc nệm canvas-nâu 
82584943 | Vỏ ghế bọc nệm canvas-navy 
82584318 | Vỏ ghế bọc nệm canvas-xám  399.000VND
100% cotton (có thể giặt máy)
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Bàn gấp, ghế ngồi bệt & giá đỡ

Giá đỡ tạp chí khung thép 
18115136

Dài 30 x Rộng 30 x Cao 70cm    4.490.000VND

Chất liệu thép sơn phủ polyester

※ Vì sử dụng nguyên liệu gỗ tự nhiên nên màu sắc của các sản phẩm sẽ có thể khác 
nhau. Ngoài ra, màu sắc cũng có thể thay đổi với tác động của ánh sáng.

※ Do đặc tính tự nhiên, sẽ có sự khác nhau về vân gỗ và màu sắc trên từng sản phẩm.

Bàn gấp gỗ thông thấp W80cm 
02460785 |   1.299.000VND

Dài 80 x Rộng 50 x Cao 35cm (Độ dày khi 
gấp lại: 6,5cm)
Chất liệu: ván ghép gỗ thông
Mặt bàn: sơn phủ acrylic, chân bàn: sơn mài
Tải trọng: 15kg

※ Vỏ ghế có thể bị co rút do các đặc tính của sản phẩm

Ghế ngồi bệt
18481286 | Size L 999.000VND
Kích thước: Dài 57 x Rộng 102 x Cao 10cm 
Chỗ ngồi: 53×52cm
18481293 | Size S 799.000VND
Kích thước: Dài 46 x Rộng 86 x Cao 10cm 
Chỗ ngồi: 42×43cm

Chất liệu bọt urethane chống nấm mốc

Ghế có 6 độ ngả ghế khác nhau, với 
phần vỏ bọc có thể tháo ra để vệ sinh.

Vỏ bọc ghế cotton canvas màu tự nhiên

Màu tự nhiên

Màu be

Màu nâu

Vỏ ghế ngồi bệt canvas, L 
82583670 | Màu tự nhiên 449.000VND

82583991 | Màu be 449.000VND

82584622 | Màu nâu 449.000VND
100% cotton (có thể giặt máy)

Vỏ ghế ngồi bệt canvas, S 
82583687 | Màu tự nhiên 379.000VND

82584004 | Màu be 379.000VND

82584639 | Màu nâu  379.000VND
100% cotton (có thể giặt máy)
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Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn về kích thước và vật liệu cho các sản phẩm 
giá treo quần áo và gương. Có thể dễ dàng kết hợp với các đồ nội thất khác.

Giá treo quần áo & gương

Giá treo quần áo gỗ sồi 
15874873 | Gỗ sồi 2.299.000VND
Khung/ kệ: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ sồi), sơn phủ urethane

Dài 44 x Rộng 53,5 x Cao 150,5cm 
Tải trọng | Bảng kệ: 10kg, móc treo: 10kg

Bạn có thể đặt túi hoặc một số vật dụng nhỏ lên phần bảng kệ của giá treo quần áo

Giá treo quần áo gỗ óc chó 
37154476 | Gỗ óc chó 3.490.000VND
Khung/ kệ: ván ép gỗ tự nhiên (veneer gỗ óc chó), sơn phủ 
urethane

Cây treo quần áo 
61013107    1.999.000VND
Dài 48 x Rộng 42 x Cao 173,5cm 
Tải trọng: 15kg

Sản phẩm có thể dễ dàng tháo lắp, mang lại sự tiện lợi cho người 
sử dụng

Gương gỗ sồi-L 
15874880 | Gỗ sồi  1.790.000VND
Khung gương: gỗ sồi | Mặt sau: ván MDF

Sơn phủ urethane

Dài 44 x Rộng 33 x Cao 150,5cm

Khung gương được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên chất lượng cao sẽ giúp cho sản phẩm 
bền bỉ với thời gian.

Gương gỗ óc chó-L 
37154520 | Gỗ óc chó 1.990.000VND
Khung gương: gỗ óc chó | Mặt sau: ván MDF

Sơn phủ urethane

Gương nhôm nhỏ gọn-L
15574940 | Size L  749.000VND
Dài 20,5 x Rộng 18 x Cao 40-51cm

15574957 | Size S 599.000VND
Dài 17 x Rộng 14 x Cao 27cm

Đây là loại gương hai mặt với một mặt 
có tác dụng như kính lúp.

Size L
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Kệ để bàn gỗ sồi 
82583212 999.000VND
Dài 109 x Rộng 20 x Cao 30cm
Ván ghép gỗ sồi, sơn phủ urethane, tải trọng 5kg

Sản phẩm được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên.
Sản phẩm tủ đầu giường mang lại sự thoải mái cho người sử dụng nhờ tính linh 
hoạt và sự tiện lợi, đặc biệt đối với những không gian nhỏ.

Bàn & tủ gỗ sồi

Bàn gỗ dẻ gai Bàn gỗ thông

Với thiết kế đơn giản và tiện lợi, mang đến cảm giác thoải mái cho người sử dụng, dễ dàng lau chùi.

Bạn có thể lựa chọn nhiều sự kết hợp khác nhau tùy theo nhu cầu cá nhân.

Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian do sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ gỗ tự nhiên.

Bàn học gỗ sồi 

82583199 4.990.000VND 
Dài 110 x Rộng 55 x Cao 70cm
Mặt trên tủ, mặt hộc kéo, chân tủ: ván ghép gỗ sồi, sơn phủ 
urethane 
Kích thước bên trong hộc kéo: dài 26,5 x rộng 39,5 x cao 6,5cm
Kích thước hộc kéo: Dài 48,5 x Rộng 39,5 x Cao 6,5cm
Tải trọng | Mặt trên tủ: 40kg, mỗi hộc kéo: 3kg, thanh móc: 3kg

Sản phẩm được sản xuất từ gỗ sồi trắng Bắc Mỹ, có thể kết hợp 
chung với các kệ trên tùy chọn và đi cùng với móc treo ở hai bên.

Tủ cabinet di động gỗ sồi 

82583205  2.990.000VND
Dài 39 x Rộng 48 x Cao 58cm
Chất liệu: ván ghép (veneer gỗ sồi), sơn phủ urethane
Kích thước bên trong hộc kéo phía trên: Dài 32,5 x Rộng 
37,5 x Cao 6,5cm
Kích thước bên trong hộc kéo phía dưới: Dài 32,5 x Rộng 
37,5 x Cao 29cm
Tải trọng |  Mặt trên tủ: 10kg, hộc kéo trên: 3kg, hộc kéo 
dưới: 5kg

Hình ảnh tham khảo sự kết hợp giữa bàn học, tủ cabinet 
di động và kệ để bàn gỗ sồi
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Bàn học gỗ thông W86cm  
37413856   4.490.000VND
Dài 86 x Rộng 58 x Cao 70cm 
Mặt bàn, chân bàn, mặt hộc kéo: ván gỗ thông ghép, sơn mài 
Kích thước trong ngăn kéo: Dài 56 x Rộng 43 x Cao 4cm 
Tải trọng | Mặt bàn: 30kg,ngăn kéo: 3kg, thanh móc: 3kg

Bàn có kích thước nhỏ gọn và được làm từ các thanh gỗ 
thông tự nhiên nguyên khối.

Tủ trượt gỗ thông  
37413863   2.499.000VND
Dài 24 x Rộng 55 x Cao 58cm 
Thân tủ: ván gỗ thông ghép, sơn mài 
Thanh chắn: thép 
Kích thước bên trong mặt trên tủ: Dài 21 x Rộng 51 × Cao 4cm 
 Hộc tủ giữa: Dài 22 x Rộng 51 x Cao 10cm 
 Hộc tủ dưới:Dài 23,5 x Rộng 51 x Cao 34cm
Tải trọng | Mặt trên: 3kg, hộc giữa: 3kg, hộc dưới:10kg, tổng 
tải trọng: 15kg

Tủ cabinet thép đa dụng

Cabinet thép nhỏ 
37792098   4.790.000VND
Dài 33 x Rộng 33 x Cao 51cm 
Mặt trên tủ: Dài 32 x Rộng 24cm | Tấm chắn: Dài 32 x Rộng 8 x Cao 6cm 
Kích thước bên trong hộc kéo: Dài 31 x Rộng 23 x Cao 5cm 
Kích thước bên trong  ngăn dưới: Dài 32 x Rộng 32 x Cao 33,5cm 
Sơn phủ acrylic

Các sản phẩm lưu trữ của MUJI có kích thước rất tiện dụng, giúp 
bạn dễ dàng lấy các đồ vật trong tủ một cách dễ dàng khi cần.

Cabinet thép
38687603 | Xám nhạt  
38687610 | Xám đậm 5.290.000VND
Dài 39,5 x Rộng 53,5 x Cao 62,5cm (có tay cầm) 
Kích thước bên trong ngăn kéo (trên/ giữa): 
Dài 32 x Rộng 41 x Cao 7cm  
Ngăn dưới: Dài 32 x Rộng 41 x Cao 15cm
Tải trọng | Mặt trên tủ: 15kg, ngăn tủ trên/ 
giữa: 2,5kg, ngăn dưới: 5kg 
Sơn phủ epoxy

Xám nhạt

Xám đậm

Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh độ cao của ghế, và có thể lựa chọn thêm phần tay 
vịn dựa trên nhu cầu sử dụng cá nhân.

Ghế làm việc

Ghế làm việc 
18121298 | Màu xám 18121304 | Màu đen 3.490.000VND
Dài 55,5 x Rộng 53 x Cao 74-84cm | Chiều cao chỗ ngồi: 39-49cm
Vỏ bọc đệm ghế: 100% polyester | Chỗ ngồi: ván ép
Khung ghế: thép sơn phủ polyester

Tay vịn cho ghế làm việc (bộ 2 cái)
18121861 | Màu xám 18121878 | Màu đen  699.000VND
Kích thước ghế khi có tay vịn: Dài 57 x Rộng 53 x Cao 74-84cm
Vỏ bọc tay vịn: 100% polyester
Khung tay vịn: thép sơn phủ polyesterTay vịn kèm theo
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Sản phẩm máy khuếch tán hương thơm bằng sóng siêu âm sẽ giúp cho không 
gian sống của bạn có được hương thơm tự nhiên dễ chịu và được bổ sung độ 
ẩm.
Sản phẩm cũng có thể được sử dụng làm đèn để bàn hoặc đèn ngủ.

Máy khuếch tán tinh dầu

Máy khuếch tán tinh dầu 
82202762   1.199.000VND

Kích thước: đường kính 8 x cao 14cm (không bao gồm phần lồi) 
Thời gian sử dụng liên tục: 3 giờ 
Thích hợp sử dụng trong không gian có diện tích khoảng 10-15m2 
Có 4 mức thời gian sử dụng khác nhau: 180/120/60/30 phút 
Dung tích bình chứa: 100ml 
Có 2 mức điều chỉnh độ sáng khác nhau

Cung cấp độ ẩm và mùi thơm cho không gian sử dụng.

Máy khuếch tán tinh dầu cầm tay 
 02494063   999.000VND

Kích thước: Dài 7,5 x Rộng 7,5 x Cao 3,7cm
Năng lượng: pin sạc lithium-ion tích hợp
Thời gian hoạt động: khoảng 8 tiếng (tự động tắt sau 2 tiếng)
Thời gian sạc: khoảng 3,5 tiếng
Phụ kiện: cáp usb chuyên dụng, tấm lót có nỉ (để thay thế), túi đựng

Sản phẩm rất tiện dụng với người thường xuyên di chuyển, bạn có thể dễ dàng mang 
theo khi đi du lịch, hoặc mang đến văn phòng làm việc. 

Máy khuếch tán tinh dầu lớn  

82202779 1.699.000VND

Kích thước: đường kính 16,8 x cao 12,1cm (không bao gồm phần lồi) 
Thời gian sử dụng liên tục: 3 giờ 
Thích hợp sử dụng trong không gian có diện tích khoảng 20-25m2 
Có 4 mức thời gian sử dụng khác nhau: 180/120/60/30 phút 
Dung tích bình chứa: 350ml 
Có 2 mức điều chỉnh độ sáng khác nhau

Cung cấp độ ẩm và mùi thơm cho không gian sử dụng.
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Các sản phẩm đồng hồ của MUJI được thiết kế theo phong cách tối giản, giúp 
mang lại cảm giác sử dụng dễ dàng cho khách hàng.

Đồng hồ

Đồng hồ điện tử, L 
 15831975  | Đồng hồ treo tường, có chân đế, màu trắng 
 15831982  | Đồng hồ treo tường, có chân đế, màu đen

 1.999.000VND

Dài 240 x Rộng 57 x Cao 115mm

Đồng hồ analog có đế, S 
15915217  | Màu trắng

 15915224  | Màu đen 
 999.000VND

Đường kính 124 x Rộng 44mm 
Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm)
Sản phẩm được thiết kế dựa trên phông chữ số được 
sử dụng trong đồng hồ thương mại, với khả năng hiển 
thị tốt và dễ dàng trong việc xem giờ.

Đồng hồ station mini - trắng 
37494312                                                       829.000VND 

Dài 71 x Rộng 20,5 x Cao 50,5mm 
Sử dụng pin LR44 x 1 (đã bao gồm)

Đồng hồ station - ngà 
38673576  999.000VND

Dài 126 x Rộng 40 x Cao 90mm 
Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm)

Đồng hồ analog treo, L 
 15915163  | Màu trắng                                   1.299.000VND

 15915170  | Màu đen                       1.299.000VND

 37330030  | Khung gỗ dẻ gai                         1.999.000VND

 37330047  | Màu nâu đậm                             1.999.000VND

Đường kính 264 x Rộng 45mm | Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm)

Màu trắng Màu đen Gỗ sồi Gỗ sồi màu nâu sậm

Màu đen Màu trắng

Trắng

Đồng hồ điện tử báo thức, S 
15832019  | Màu trắng 
 15832026  | Màu đen 1.199.000VND

Dài 120 x Rộng 48 x Cao 61mm 
Sử dụng 2 pin AA (đã bao gồm) 
Tự động chuyển đổi hiển thị thời gian/ lịch

Sản phẩm có tính năng hiển thị như trên đồng hồ, với 
phần hiển thị kích cỡ số cân bằng giữa giờ và phút.

Đen

Đồng hồ điện tử báo thức, M 
 15831999  | Màu trắng 
 15832002  | Màu đen 1.499.000VND

Dài 180 x Rộng 52 x Cao 88mm

Trắng

-



Đồng hồ analog treo nhà tắm 
82114317   549.000VND 

Dài 86 x Rộng 40 x Cao 86mm 
Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm) 
Sản phẩm chống nước chuẩn IPX4, có 
thể được sử dụng trong phòng tắm.

Đồng hồ analog báo thức 
82114300   729.000VND

Dài 76 x Rộng 36 x Cao 76mm 
Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm) 
Sản phẩm với chức năng báo thức và 
đèn báo. Không phát ra tiếng khi kim 
đồng hồ quay, có thể hẹn giờ bằng 
cách xoay phần khung bezel phía 
trước.

Đồng hồ đứng mini 
 15832453  | Màu trắng                     699.000VND 
 15909322  | Màu đen                       699.000VND

Kích thước: Dài 55 x Rộng 55 x Cao 182mm 
Sử dụng pin cúc áo (LR44) x 1 (đã bao gồm)

Đồng hồ dạng đứng sử dụng mặt hiển thị số với kích 
thước lớn.

Đồng hồ cuckoo - trắng, L 
 15832606   | Đồng hồ treo tường 2.299.000VND

Kích thước: Dài 255 x Rộng 125 x Cao 267mm 
Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm)

Sản phẩm được chế tạo thủ công với mặt số hiển thị 
lớn giúp cho việc xem giờ trở nên dễ dàng hơn.

Đi kèm với cảm biến sáng/ tối.

Đồng hồ cuckoo - trắng 
 15832491 | Đồng hồ treo tường 1.499.000VND

Kích thước: Dài 95 x Rộng 108 x Cao 204mm 
Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm)

Đồng hồ điện tử để nhà tắm 
 61152516  529.000VND

Dài 93 x Rộng 26 x Cao 53mm 
Sử dụng pin cúc áo (CR2032) x 1 (đã 
bao gồm), đi kèm với khả năng chống 
nước chuẩn IPX4, có thêm phần hiển 
thị lịch, nhiệt kế, hẹn giờ.
Sản phẩm thích hợp sử dụng trong nhà 
tắm. Bạn có thể kiểm tra nhiệt độ 
phòng tắm với nhiệt kế cùng với chức 
năng hẹn giờ và đếm giờ.

Đồng hồ bấm giờ điện tử - trắng 
37494527 | Có nam châm 549.000VND

Dài 80 x Rộng 20 x Cao 36mm 
Sử dụng pin cúc áo (CR2032) x1 (đã bao gồm)
Sản phẩm đồng hồ kỹ thuật số thể hiện nhiều 
thông số về thời gian với các tính năng như 
đếm giờ/ hẹn giờ/ lịch.

Đồng hồ báo thức gỗ dẻ gai 
 15832682                1.199.000VND

Dài 70 x Rộng 41,5 x Cao 70mm 
Sử dụng pin AA x 1 (đã bao gồm) 

Máy đo nhiệt và độ ẩm gỗ dẻ gai 
 15832699  1.199.000VND

Dài 70 x Rộng 43,5 x Cao 70mm

Sản phẩm được thiết kế với các góc bo tròn 
với cảm biến tốt, được làm bằng gỗ dẻ gai 
tự nhiên tạo độ bền cao cho khung.

Đ
ồ điện gia dụng

89

Thiết bị đèn

Đèn cảm biến có nam châm
82114348   549.000VND
Đường kính 7,5 x Rộng 5,3cm
Sử dụng 3 pin AAA (được bán riêng)
Đèn LED trắng 
Cảm biến: ánh sáng, cơ thể 
Phạm vi cảm biến: 3m/ ngang/ dọc xấp xỉ 100 độ 
Nhiệt độ hoạt động: 5℃ đến 30℃ 
Chỉ nên lắp đặt sản phẩm trong nhà

Khi cảm biến phát hiện một người ở trong bóng tối, 
đèn sẽ sáng trong khoảng 10 giây. Với phần nam châm 
và lỗ treo, sản phẩm có thể được lắp đặt ở nhiều nơi 
trong nhà.

Đèn LED tích hợp
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Vỏ bọc

Sản phẩm vỏ bọc washed cotton được làm từ bông cotton tự nhiên đã được xử lý giặt trước khi sản xuất, mang lại cảm giác 
mềm mại khi sử dụng.

Vỏ nệm washed 
cotton
Single         399.000VND

Double           599.000VND

Queen        699.000VND

King           999.000VND

Vỏ nệm futon washed 
cotton có dây
Single  399.000VND

Double  599.000VND

Vỏ gối washed cotton

43x63cm  129.000VND

50x70cm  149.000VND

100% cotton ※ Có thể giặt bằng túi giặt

Vỏ chăn washed 
cotton
Semi double  699.000VND

Queen  899.000VND

King  999.000VND

Vỏ nệm futon washed 
cotton
Single  599.000VND

Double  799.000VND

Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tỉ mỉ, nhằm mang lại sự cảm nhận tốt nhất 
về chất liệu làm nên sản phẩm đó. Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều lựa chọn về các 
loại vỏ bọc, dễ dàng cho khách hàng lựa chọn theo nhu cầu cá nhân.

Vỏ bọc

Màu tự nhiên  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn washed cotton hữu cơ 82116588 82116601 82116618

Vỏ nệm washed cotton hữu cơ 02413293 02413316 02413323 02413330

Vỏ nệm futon washed cotton hữu cơ có dây 02412814 02412838

Vỏ nệm futon washed cotton hữu cơ 02412845 02412869

Vỏ gối washed cotton hữu cơ
S-43x63cm
02413057

L-50x70cm
02413064

Màu be nhạt  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn washed cotton hữu cơ 82116700 82116724 82116731

Vỏ nệm washed cotton hữu cơ 02413361 02413385 02413392 02413408

Vỏ nệm futon washed cotton 
hữu cơ có dây

02412876 02412890

Vỏ nệm futon washed cotton 
hữu cơ

02412906 02412920

Vỏ gối washed cotton hữu cơ
43x63cm
02413118

   50x70cm
    02413125

Sọc - be nhạt  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn washed cotton 82224481 82224504 82224511

Vỏ gối washed cotton
43x63cm
82227901

50x70cm
82227918
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Sản phẩm được thiết kế để thuận tiện 
trong việc tháo lắp.
Hướng dẫn sử dụng:
1. Cố định 4 góc của sản phẩm bằng dây kết hợp với nút bấm
2. Điều chỉnh 4 góc vào đúng vị trí, sau đó lật ngược tấm nệm lại
3. Hãy đảm bảo các nút bấm đã được bấm vào dây nệm

Cố định 4 góc của sản phẩm bằng dây kết hợp với nút bấm

Điều chỉnh 4 góc 
vào đúng vị trí

nút bấmchăn

Xám  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn washed cotton 82224306 82224320 82224337

Vỏ nệm washed cotton 82229486 82229509 82229516 82229523

Vỏ nệm futon washed cotton 
có dây

82226898 82226911

Vỏ nệm futon washed cotton 82226928 82226942

Vỏ gối washed cotton
43x63cm
82227840

50x70cm
82227857

Sọc - xám  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn washed cotton 82224429 82224443 82224450

Vỏ gối washed cotton 
43x63cm
82227888

50x70cm
82227895

Xanh navy  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn washed cotton 82224368 82224382 82224399

Vỏ nệm washed cotton 82229561 82229585 82229592 82229608

Vỏ nệm futon washed cotton 
có dây

82226959 82226973

Vỏ nệm futon washed cotton 82226980 82227000

Vỏ gối washed cotton
43x63cm
82227864

50x70cm
82227871

Sọc - xanh navy  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn washed cotton 82224603 82224627 82224634

Vỏ gối washed cotton
43x63cm
82227949

50x70cm
82227956
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Cotton Jersey

Sản phẩm có độ mềm mại và đàn hồi cao, với những đường may tương tự như áo thun.

Vỏ nệm cotton hữu cơ 
jersey

Single  799.000VND

Double  999.000VND

Queen  1.199.000VND

King  1.299.000VND

Vỏ nệm futon cotton 
hữu cơ jersey có dây
Single  829.000VND

Double  1.199.000VND

Vỏ gối cotton hữu cơ 
jersey
43x63cm  179.000VND

50x70cm  199.000VND

100% cotton ※ Có thể giặt bằng túi giặt

Vỏ nệm futon cotton 
hữu cơ jersey
Single  999.000VND

Double  1.299.000VND

Màu xám nhạt  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn cotton hữu cơ jersey 02175597 002175610 002175627

Vỏ nệm cotton hữu cơ jersey 02175825 02175849 02175856 02175863

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ 
jersey có dây

02175702 02175726

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ 
jersey

02175733 02175757

Vỏ gối cotton hữu cơ jersey
43x63cm
02175764

50x70cm
02175771

Sọc - xám nhạt  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn cotton hữu cơ jersey 02175658 002175672 02175689

Vỏ gối cotton hữu cơ jersey
43x63cm
02175795

50x70cm
02175801

Màu be  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn cotton hữu cơ 
jersey

37085817 37085831 37085909

Vỏ nệm cotton hữu cơ jersey 38960454 38960478 38960485 38960492

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ 
jersey có dây

37086166 37086210

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ 
jersey

37086227 37086241

Vỏ gối cotton hữu cơ jersey
43x63cm
37086258

50x70cm
37086265

Sọc - be  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn cotton hữu cơ jersey 37086562 37086586 37086951

Vỏ gối cotton hữu cơ jersey
43x63cm
37086975

50x70cm
37086982

Vỏ chăn cotton hữu cơ 
jersey

Semi Double  1.399.000VND

Queen  1.499.000VND

King  1.799.000VND



93

Vỏ bọc

Vỏ nệm cotton hữu cơ 
mật độ cao
Single  1.299.000VND   

Double  1.499.000VND   

Queen  1.799.000VND   

King  1.999.000VND

Tấm trải giường cotton 
hữu cơ mật độ cao
Single  799.000VND

Double  899.000VND

Queen  999.000VND

King  1.299.000VND

Vỏ gối cotton hữu cơ mật độ 
cao
43x63cm  249.000VND

50x70cm 299.000VND

100% cotton ※ Có thể giặt bằng túi giặt

Vỏ chăn cotton mật độ 
cao

Semi Double  1.799.000VND   
Queen  1.999.000VND

King  2.299.000VND

Vỏ nệm futon cotton hữu 
cơ mật độ cao
Single  1.499.000VND

Double  1.799.000VND

Xanh dương đậm  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn cotton hữu cơ 
jersey

38751199 38751212 38751229

Vỏ nệm cotton hữu cơ 
jersey

38751427 38751441 38751458 38751465

Vỏ nệm futon cotton hữu 
cơ jersey có dây

38751304 38751328

Vỏ nệm futon cotton hữu 
cơ jersey

38751335 38751359

Vỏ gối cotton hữu cơ jersey
43x63cm
38751366

50x70cm
38751373

Sọc - xanh dương đậm  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn cotton hữu cơ 
jersey 38751250 38751274 38751281

Vỏ gối cotton hữu cơ jersey
43x63cm
38751397

50x70cm
38751403

Trắng ngà

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn cotton mật độ cao 02880293 02880316 02880323

Vỏ nệm cotton hữu cơ mật độ cao 02126155 02126179 02126186 02126193

Tấm trải giường cotton hữu cơ 
mật độ cao

02125950 02125974 02125981 82115918

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ mật 
độ cao

02125998 02126018

Vỏ gối cotton hữu cơ mật độ cao
43x63cm
02126094

50x70cm
02126100

Xám nhạt

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn cotton mật độ cao 02880354 02880378 02880385

Vỏ nệm cotton hữu cơ mật độ cao 02126216 02126230 02126247 002126254

Tấm trải giường cotton hữu cơ 
mật độ cao

02126025 02126049 02126056

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ mật 
độ cao

02126063 02126087

Vỏ gối cotton hữu cơ mật độ cao
43x63cm
02126124

50x70cm
02126131

Cotton mật độ cao
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Linen lyocell dệt trơn

Sản phẩm được pha trộn giữa sợi tái chế lyocell với sợi linen, mang đến cảm giác khô ráo và mát mẻ, với khả năng hút ẩm tốt.

Vỏ chăn linen lyocell dệt 
trơn
Semi Double   1.499.000VND 
Queen        1.799.000VND

King           1.999.000VND

Vỏ nệm linen lyocell dệt 
trơn
Single  999.000VND

Double  1.299.000VND

Queen  1.499.000VND

King  1.799.000VND

Vỏ nệm futon linen lyocell 
dệt trơn có dây
Single  1.499.000VND

Double   1.799.000VND

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn

43x63cm  199.000VND

50x70cm  249.000VND

70% sợi tái chế (lyocell), 30% 
linen ※ Có thể giặt bằng túi giặt

Tấm trải giường linen 
lyocell dệt trơn
Single      1.499.000VND

Double       1.799.000VND

Màu trắng ngà 

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen lyocell dệt trơn 82589160 82589184 82589191

Vỏ nệm linen lyocell dệt trơn 82590722 82590746 82590753 82590777

Tấm trải giường linen lyocell dệt trơn 82589993 82590012

Vỏ nệm futon linen lyocell dệt trơn có dây 82590029 82590043

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn
43x63cm
82590234

50x70cm
82590241

Màu xám  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen lyocell dệt trơn 82589214 82589238 82589245

Vỏ nệm linen lyocell dệt trơn 82590791 82590814 82590821 82590845

Tấm trải giường linen lyocell dệt 
trơn

82590050 82590074

Vỏ nệm futon linen lyocell dệt 
trơn có dây

82590081 82590104

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn
43x63cm
82590258

50x70cm
82590265

Sọc - xám  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen lyocell dệt trơn 82589368 82589382 82589399

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn
43x63cm
82590319

50x70cm
82590326

Màu xanh dương  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen lyocell dệt trơn 82589313 82589337 82589344

Vỏ nệm linen lyocell dệt trơn 82590937 82590944 82590951 82590968 82590982

Tấm trải giường linen lyocell dệt 
trơn

82590173 82590197

Vỏ nệm futon linen lyocell dệt 
trơn có dây

82590203 82590227

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn
43x63cm
82590296

50x70cm
82590302

Sọc - xanh dương  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn linen lyocell dệt trơn 82589467 82589481 82589498

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn
43x63cm
82590357

50x70cm
82590364
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Sọc - be  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn linen lyocell dệt trơn 82589412 82589436 82589443

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn
43x63cm
82590333

50x70cm
82590340

Màu be 

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen lyocell dệt trơn 82589269 82589283 82589290

Vỏ nệm linen lyocell dệt trơn 82590869 82590883 82590890 82590913

Tấm trải giường linen lyocell 
dệt trơn

82590111 82590135

Vỏ nệm futon linen lyocell dệt 
trơn có dây

82590142 82590166

Vỏ gối linen lyocell dệt trơn
43×63cm
82590272

50×70cm
82590289
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Linen dệt trơn

Chất liệu linen dệt trơn mang lại cảm giác mềm mại, mát mẻ và khô ráo khi sử dụng, cùng với khả năng hút ẩm tốt.

Vỏ chăn linen dệt trơn

Semi Double  1.999.000VND

Queen 2.499.000VND

King  2.799.000VND

Vỏ nệm linen dệt trơn

Single  1.499.000VND

Double  1.799.000VND

Queen  1.999.000VND

King  2.299.000VND

Tấm trải giường linen dệt 
trơn

Single  1.499.000VND

Double  1.799.000VND

Queen  1.999.000VND

King  2.299.000VND

100% linen ※ Có thể giặt bằng túi giặt

Vỏ nệm futon linen dệt trơn

Single  1.499.000VND

Double  1.799.000VND

Vỏ gối linen dệt trơn

43x63cm  349.000VND

50x70cm  399.000VND

※Vì đặc tính của chất liệu, sản phẩm có thể bị xù nhẹ trong quá trình sử dụng hoặc giặt.

Màu trắng ngà  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 02879419 02879433 02879440

Vỏ nệm linen dệt trơn 02041311 02041335 02041342 02041359

Tấm trải giường linen dệt 
trơn

02040765 02040789 02040796 82115901

Vỏ nệm futon linen dệt trơn 02040918 02040932

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
02041069

50x70cm
02041076

Sọc - trắng ngà  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 02879464 02879488 02879495

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
82123098

50x70cm
82123104

Màu ecru  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 02879617 02879631 02879648

Vỏ nệm linen dệt trơn 02041250 02041274 02041281 02041298

Tấm trải giường linen dệt 
trơn

02040727 02040741 02040758 82115895

Vỏ nệm futon linen dệt trơn 02040888 02040901

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
02041007

50x70cm
02041014

Sọc - ecru  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 02879662 02879686 02879693

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
82116199

50x70cm
82116205

Màu nâu 

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 82592917 82592931 82592948

Vỏ nệm linen dệt trơn 82593297 82593310 82593327 82593334

Tấm trải giường linen dệt 
trơn

82593082 82593105 82593112

Vỏ nệm futon linen dệt trơn 82593129 82593143

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
82593150

50x70cm
82593167

Sọc - nâu  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 82592962 82592986 82592993

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
82593181

50x70cm
82593198
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Bảng kích thước vỏ bọc gối

Vỏ gối Kích thước gối

43x63cm

• Gối lông vũ 43x63cm
• Gối lông nhung 40x60cm
• Gối thấp mút urethane
• Gối chip mút urethane
• Gối thư giãn cổ polyester có thể giặt

50x70cm
• Gối lông vũ 50x70cm
• Gối lông nhung 47x67cm

Bảng kích thước vỏ bọc, nệm & tấm trải giường

Vỏ chăn Vỏ nệm futon Nệm futon Vỏ cho nệm 
mật độ cao

Tấm trải 
giường

Single 100x200
~210cm 100x210cm 100x200x18

~28cm 150x260cm

Semi 
Double 170x210cm

Double 140x200
~210cm 140x210cm 140x200x18

~28cm 220x260cm

Queen 210x210cm 160x200x18
~28cm

160x200x18
~28cm 250x260cm

King 230x210cm 180x200x18
~28cm

180x200x18
~28cm 260x280cm

Màu đen  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 82593358 82593372 82593389

Vỏ nệm linen dệt trơn 82593730 82593754 82593761 82593778

Tấm trải giường linen dệt 
trơn

82593525 82593549 82593556

Vỏ nệm futon linen dệt trơn 82593563 82593587

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
82593594

50x70cm
82593600

Sọc - đen  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn linen dệt trơn 82593402 82593426 82593433

Vỏ gối linen dệt trơn
43x63cm
82593624

50x70cm
82593631
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Vỏ chăn cotton vải xô 3 lớp

Semi Double 1.499.000VND 
Queen  1.799.000VND

King  1.999.000VND

Vỏ nệm cotton vải xô 3 lớp

Single 999.000VND

Double 1.299.000VND

Queen  1.499.000VND

King  1.799.000VND

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ 
vải xô 3 lớp có dây

Single  1.499.000VND

Double  1.799.000VND

Vỏ gối cotton vải xô 3 lớp

43x63cm 199.000VND

50x70cm  249.000VND

100% cotton ※ Có thể giặt bằng túi giặt

Vải xô

Chất liệu vải xô được dệt 3 lớp sẽ mang lại cảm giác mềm mại, thoáng mát khi sử dụng.

Vải seersucker sợi pha giấy

Chất liệu seersucker được tạo ra từ bông cotton và sợi pha giấy có đặc tính hút ẩm cao, mang lại cảm giác thoáng mát khi 
sử dụng.

Vỏ chăn vải seersucker sợi 
pha giấy

Semi Double  1.499.000VND 
Queen 1.799.000VND

King 1.999.000VND

Vỏ nệm vải seersucker sợi 
pha giấy
Single 999.000VND

Double  1.299.000VND

Queen  1.499.000VND

King 1.799.000VND

Vỏ nệm futon vải seersucker 
sợi pha giấy có dây
Single  799.000VND

Double  999.000VND

Vỏ gối vải seersucker sợi 
pha giấy
43x63cm  199.000VND

50x70cm  249.000VND

75% cotton, 25% sợi pha giấy 
※ Có thể giặt bằng túi giặt

Màu trắng ngà  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn cotton hữu cơ vải xô 3 lớp 02513467 02513481 02513498

Vỏ nệm cotton hữu cơ vải xô 3 lớp 02513559 02513573 02513580 02513597

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ vải xô 3 
lớp có dây 02513627 02513641

Vỏ gối cotton hữu cơ vải xô 3 lớp
43x63cm
02513689

50x70cm
02513696

Màu trắng ngà  

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn vải seersucker sợi pha 
giấy

82591019 82591033 82591040

Vỏ nệm vải seersucker sợi pha 
giấy

82591446 82591460 82591477 82591491

Vỏ nệm futon vải seersucker sợi 
pha giấy có dây

82591248 82591262

Vỏ gối vải seersucker sợi pha giấy
43x63cm
82591309

50x70cm
82591316

Màu xám 

Single Semi Double Double Queen King

Vỏ chăn vải seersucker sợi 
pha giấy

82591064 82591088 82591095

Vỏ nệm vải seersucker sợi 
pha giấy

82591514 82591538 82591545 82591569

Vỏ nệm futon vải seersucker 
sợi pha giấy có dây

82591279 82591293

Vỏ gối vải seersucker sợi 
pha giấy

43x63cm
82591323

50x70cm
82591330
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Dễ dàng trong việc tháo lắp

4 góc gối có thể dễ dàng được cố định 
bằng tay từ phía ngoài.

Mặt bên mở và có phần nút chụp bên 
trong giúp cố định phần ruột gối.

1 2 3 4 5 6 7

Các bước

1 2 3 4 5 6 7

Ô nhỏ - xanh dương nhạt 

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn cotton vải xô 3 lớp 82592481 82592504 82592511

Vỏ gối cotton vải xô 3 lớp
43x63cm
82592719

50x70cm
82592726

Màu be  

Single Semi Double Double Queen

Vỏ chăn cotton hữu cơ vải xô 3 lớp 02513771 02513795

Vỏ nệm cotton hữu cơ vải xô 3 lớp 02513863 02513887 02513894

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ vải xô 3 lớp 
có dây

02513931 02513955

Vỏ gối cotton hữu cơ vải xô 3 lớp
43x63cm
02513993

50x70cm
02514006

Ô nhỏ - be  

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn cotton vải xô 3 lớp 82121827 82121841 82121858

Vỏ gối cotton vải xô 3 lớp
43x63cm
82122176

50x70cm
82122183

Màu nâu nhạt 

Single Semi Double Double Queen

Vỏ chăn cotton vải xô 3 lớp 82591958 82591972

Vỏ nệm cotton hữu cơ vải xô 3 lớp 82592351 82592375 82592382

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ vải xô 3 
lớp có dây

82592184 82592207

Vỏ gối cotton hữu cơ vải xô 3 lớp
43X63cm
82592214

50X70cm
82592221

Ô nhỏ - nâu nhạt   

Single Semi Double Queen King

Vỏ chăn cotton vải xô 3 lớp 82592009 82592023 82592030

Vỏ gối cotton hữu cơ vải xô 3 lớp
43x63cm
82592238

50x70cm
82592245

Màu xanh dương nhạt 

Single Semi Double Double Queen

Vỏ chăn cotton vải xô 3 lớp 82592436 82592450

Vỏ nệm cotton hữu cơ vải xô 3 lớp 82592832 82592856 82592863

Vỏ nệm futon cotton hữu cơ vải xô 3 
lớp có dây

82592665 82592689

Vỏ gối cotton hữu cơ vải xô 3 lớp
43x63cm
82592696

50x70cm
82592702
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Bộ vỏ nệm futon cotton dệt trơn  
 82123630  | Màu ecru    1.199.000VND

Bộ vỏ nệm cotton dệt trơn-ecru 

Bộ vỏ nệm cotton dệt trơn

Dòng sản phẩm gần như giữ được màu sắc nguyên bản của sợi bông cotton, dễ dàng vệ sinh.

Màu tự nhiên

Single 1.199.000VND

Double 2.299.000VND

Queen 2.499.000VND

King 2.799.000VND

82123623

82123654

82123661

82123678

Vỏ chăn futon (có khóa kéo): 150x210cm (Single)
Vỏ nệm futon (có dây buộc): 100x200~210cm
Vỏ gối: 43x63cm

100% cotton (giặt máy)
Vỏ chăn futon (có khóa kéo): 150x210cm (Single)
Vỏ nệm: 100x200x18~28cm
Vỏ gối: 43x63cm
100% cotton (giặt máy)
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C
hăn và tấm

 trải nệm

Chúng tôi mang đến nhiều sự lựa chọn về chất liệu và màu sắc chăn khác nhau, giúp 
bạn dễ dàng tìm được sản phẩm ưng ý, phù hợp với sở thích cá nhân.

Chăn & tấm trải nệm

Trắng ngà x Xanh Dương

Trắng ngà

Ecru Ecru

Nâu nhạt

Xám

Trắng ngà

Trắng ngà

Xanh dương 
nhạt

Xám

Xám trắng

Xám

Xanh navy

Xanh navy

Trắng ngà x 
Xanh dương

Xanh navy

Nâu nhạt

Ecru Ecru

Chăn cotton waffle  

Trắng ngà Xám trắng
Trắng ngà x 
Xanh dương

Single 82586930 82586916 82586954 1.499.000VND

Double 82586947 82586923 82586961 1.999.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Kiểu dệt waffle sẽ mang lại sự êm ái và mềm mại cho sản phẩm.

Chăn mỏng cotton pile dệt chéo  

Xanh dương 
nhạt Xanh navy Nâu nhạt

Single 82586978 82587012 82586992 799.000VND

Double 82586985 82587029 82587005 1.299.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Sợi pile được dệt chéo mang lại cảm giác mát mẻ và mềm mại khi sử dụng.

Chăn sợi pha giấy dệt móc  

Trắng ngà Xám Xanh navy

Single 82587111 82587159 82587135 1.499.000VND

Double 82587128 82587166 82587142 1.999.000VND

65% cotton, 35% sợi pha giấy (giặt bằng túi giặt)

Sự kết hợp giữa sợi pha giấy và bông cotton sẽ mang đến cảm giác thoáng mát khi sử 
dụng.

Chăn cotton pile sợi pha giấy  

Xám Xanh navy

Single 82587210 82587197 1.799.000VND

Double 82587227 82587203 2.499.000VND

70% cotton, 30% sợi pha giấy (giặt bằng túi giặt)

Chất liệu cotton pile sợi pha giấy sẽ giúp cho sản phẩm có khả năng hút ẩm cao, mang 
lại cảm giác thoáng mát khi sử dụng.

Chăn cotton ấn độ  

Ecru

Single 82051384 849.000VND

Double 82051391 1.499.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Chúng tôi sử dụng nguồn nguyên liệu bông cotton hữu cơ từ Ấn Độ không xử lí nhuộm.

Chăn cotton dệt seal  

Ecru

Single 82257977 1.499.000VND

Double 82257984 2.299.000VND

80% polyester, 20% cotton (giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm dệt seal sẽ mang đến cảm giác chắc chắn và bền bỉ ngay cả sau khi được 
giặt.
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Single Double

140x200cm 180x200cm

Bảng kích thước chăn

Single Double

100x200cm 140x200cm

Bảng kích thước tấm trải nệm

Single Double

150x210cm 190x210cm

Bảng kích thước chăn mỏng

Xanh navy

Xám nhạt

Be

Trắng ngà Trắng ngà

Đen than Xám

Be Be

Xanh navy Xanh navy

Be

Xám nhạt

Nâu

Xanh navy

Chăn cotton vải xô 3 lớp  

Trắng ngà Be Đen than Xanh navy

Single 82051407 82051421 82051469 82204322 799.000VND

Double 82051414 82051438 82051476 82204339 1.299.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Cấu trúc sợi cotton vải xô 3 lớp sẽ mang lại cảm giác mềm mại, mát mẻ khi sử dụng.

Chăn cotton vải xô 1 lớp  

Trắng ngà Be Xám Xanh navy

Single 82051186 82051247 82051209 82051223 1.199.000VND

Double 82051193 82051254 82051216 82051230 1.799.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Chất liệu vải xô được sử dụng sẽ đem lại cảm giác mỏng nhẹ, mềm mại khi sử dụng.

Chăn cotton mịn  

Be Nâu Xám nhạt Xanh navy

Single 82051322 82051346 82051308 82051360 999.000VND

Double 82051339 82051353 82051315 82051377 1.499.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm có độ dày vừa phải, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi sử dụng.

Sọc - xanh navy

Trắng ngà Xanh navy

Sọc - xanh 
navy

Tấm trải nệm cotton vải seersucker  

Trắng ngà Xanh navy Sọc - xanh navy

Single 82586497 82586558 82586619 849.000VND

Double 82586510 82586572 82586633 1.199.000VND

Mặt ngoài: 100% cotton | Mặt sau: 100% polyester | Chất liệu bên trong: 100% polyester

(giặt máy)

Chăn mỏng cotton vải seersucker  

Trắng ngà Xanh navy
Sọc - xanh 

navy

Single 82586190 82586244 82586299 1.499.000VND

Double 82586206 82586251 82586305 1.999.000VND

Vỏ bọc: 100% cotton   Chất liệu bên trong: 100% polyester (giặt máy)

Chất liệu cotton vải seersucker được dệt hình gợn sóng theo chiều dọc, mang lại cảm giác mềm mại 
khi sử dụng.

Xanh dương

Be Xám

Xanh 
dương

Tấm trải nệm linen lyocell  

Be Xám Xanh dương

Single 82586671 82586732 82586794 1.199.000VND

Double 82586695 82586756 82586817 1.499.000VND

Mặt ngoài: 70% sợi lyocell, 30% sợi gai dầu.

Mặt sau: 100% polyester | Chất liệu bên trong: 100% polyester (giặt máy)

Chăn mỏng linen lyocell  

Be Xám Xanh dương

Single 82586343 82586398 82586442 1.699.000VND

Double 82586350 82586404 82586459 2.299.000VND

Vỏ bọc: 70% lyocell, 30% sợi gai dầu | Chất liệu bên trong: 100% polyester (giặt máy)

Lyocell có nguồn gốc tự nhiên và sợi cây gai dầu được kết hợp chung với nhau để tạo ra loại 
chất liệu có kết cấu mềm mại, mát mẻ và có độ hút ẩm cao.

Ecru

Ecru

Tấm trải nệm linen  

Ecru

Single 82220575 1.999.000VND

Double 82220599 2.499.000VND

100% sợi gai dầu | Mặt sau: 65% polyester, 35% cotton | Chất liệu bên trong: 100% sợi 
gai dầu (giặt máy)         

Sự kết hợp giữa vật liệu tự nhiên và chất liệu nhân tạo sẽ mang lại khả năng hút ẩm cao và cảm 
giác êm ái khi sử dụng sản phẩm.
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Vỏ gối, gối tự
a lư

ng &
 đệm

 ngồi

Chúng tôi sử dụng nhiều loại chất liệu tự nhiên, mang đến những sự lựa chọn 
khác nhau dành cho khách hàng.

Vỏ gối, gối tựa lưng & đệm ngồi

Vỏ gối tựa lưng washed linen  

Trắng ngà Ecru Xám than

43×43cm 82595321 02422646 82595307 549.000VND

55×59cm 82595338 02422653 82595314 849.000VND

100% sợi gai dầu (giặt bằng túi giặt)

Sợi cây gai dầu tự nhiên sau khi được xử lý sẽ tạo ra loại chất liệu mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da khi sử dụng.

Trắng ngà

Xanh navy

Ecru

Xanh navy

BeEcru

Đen than

Vỏ gối tựa lưng cotton linen dệt đan  

Ecru Be Đen than

43x43cm 82595482 82595529 82595505 299.000VND

55x59cm 82595499 82595536 82595512 499.000VND

68% cotton, 32% sợi gai dầu (giặt bằng túi giặt)

Chất liệu cotton linen sẽ mang lại cảm giác khô ráo, thoáng mát khi sử dụng.

Vỏ gối tựa lưng cotton vải seersucker  

Trắng ngà Xanh navy

43x43cm 02936075 02936099 299.000VND

55x59cm 02936082 02936105 499.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Các đường dọc ở vỏ gối sẽ mang đến cảm giác mềm mại khi sử dụng.

Vỏ gối tựa lưng boucle cotton hữu cơ  

Ecru Xanh navy

43x43cm 02178437 82595383 299.000VND

55x59cm 02178444 82595390 499.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Các sợi vải được dệt hình vòng sẽ mang lại cảm giác êm ái khi sử dụng sản phẩm.

EcruTrắng ngà

Xám than
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※1 Sản phẩm gối lông vũ có thể có mùi lông vũ sau khi mua hoặc khi có độ ẩm cao.

Xanh dươngEcru

Vỏ gối tựa lưng cotton dệt trơn  

Ecru

43x43cm 82595567 129.000VND

55x59cm 82595574 199.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm được áp dụng công nghệ dệt trơn, nhằm giữ lại sự nguyên bản của những sợi 
bông tự nhiên.

Vỏ gối tựa lưng dệt tay  

Xanh dương

43x43cm 82595543 249.000VND

55x59cm 82595550 399.000VND

100% cotton (giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm được dệt tay từ những người thợ thủ công Ấn Độ với độ hoàn thiện cao. 

Gối tựa lưng polyester có thể giặt
38750192 | 43x43cm 129.000VND
Mặt ngoài: 100% polyester  | Chất liệu bên trong: 100% 
polyester (giặt máy)

Bạn có thể thay đổi vỏ bọc gối dựa trên sở thích cá nhân.

Gối tựa lưng cotton tái chế
18599165 | 55x59cm  249.000VND

Vỏ bọc: 100% cotton | Chất liệu bên trong: 70% cotton, 
30% polyester

(Không giặt được)

Sản phẩm sử dụng chất liệu cotton tái chế, mang lại độ 
bền cao và thân thiện với môi trường.
※Sản phẩm nên được giặt khô

Gối tựa lưng lông vũ
82528749 | 43x43cm  299.000VND 
82528756 | 55x59cm 499.000VND
Mặt ngoài: 100% cotton |  Mặt trong: 100% polyester | Xử 
lý chống thấm
Chất liệu bên trong: 99% lông vũ, 1% lông nhung
Chất liệu lông vũ và lông nhung được kết hợp sử dụng 
chung mang đến sự nhẹ nhàng và cảm giác êm ái cho 
người dùng.
※1

Trắng ngà

Xanh navy

Vỏ gối tựa lưng cotton chạy chỉ  

Trắng ngà Xanh navy

43x43cm 82595444 82595468 299.000VND

55x59cm 82595451 82595475 499.000VND

Mặt ngoài: 100% cotton chạy chỉ | Chất liệu bên trong: 100% polyurethane | Viền: 100% cotton

(Giặt bằng túi giặt)

Các đường chỉ may thẳng được áp dụng trên chất liệu cotton thô sẽ mang đến trải nghiệm mới 
cho người sử dụng.
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Đệm ngồi mút urethane hình tròn
02564018 | Màu nâu, đường kính 34cm   
02564001 | Màu đen than, đường kính 34cm  399.000VND
Vỏ bọc: 100% cotton (giặt được) | Chất liệu đệm: mút urethane (không giặt được)

Đệm mút urethane với độ lún vừa phải, mang lại cảm giác dễ chịu khi ngồi, với phần vỏ 
bọc có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.

Đệm ngồi mút urethane hình vuông
02563998 | Màu nâu (36x36cm)   
02563981 | Màu đen than (36x36cm) 399.000VND
Vỏ bọc: 100% cotton (giặt được) | Chất liệu đệm: mút urethane (không giặt được)

Đệm mút urethane với độ lún vừa phải, mang lại cảm giác dễ chịu khi ngồi, với phần vỏ 
bọc có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.

Màu nâu

Màu đen thanMàu nâu

Màu nâu

Màu đen 
thanMàu đen than

Quy trình sản xuất
Sản phẩm bông cotton hữu cơ sau khi thu hoạch sẽ được 
làm sạch bằng cách loại bỏ đi phần hạt, cặn bông, sau đó 
được dệt thành sợi cotton. Chất liệu bông cotton được xử lý 
kĩ càng, nhằm mang lại sự an toàn sức khỏe cho người sử 
dụng, sau đó xếp thành nhiều lớp và được cố định lại để tạo 
nên sự êm ái và tăng tính đàn hồi cho sản phẩm.

Ecru

Ecru

Xanh navy

Be

Đệm ngồi cotton
82151954  | Ecru (39x39cm)   
82151961  | Be (39x39cm)  
82151947 | Xanh navy (39x39cm)  329.000VND
Vỏ bọc: 100% cotton | Chất liệu bên trong: 100% polyester (giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu bông cotton tự nhiên với phần nệm ngồi làm từ 
chất liệu polyester, mang lại cảm giác ngồi êm ái khi sử dụng.
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Sản phẩm có nhiều công năng sử dụng khác nhau như làm vỏ bọc ghế sofa, khăn 
trải giường, v.v.., tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. 

Tấm phủ đa năng

Hình ảnh tham khảo Hình ảnh tham khảo

Tấm phủ đa năng cotton waffle Ấn Độ  

Ecru Be

180x260cm 15559695 15559718 2.299.000VND

220x260cm 15559701 15559725 2.799.000VND

100% cotton (giặt máy)

Chất liệu cotton waffle Ấn Độ được giặt để tạo ra sản phẩm với kết cấu ba chiều.

Ecru

Ecru Be

Ecru

Ecru

Tấm phủ đa năng cotton linen waffle  

Ecru

180x260cm 02936013 2.799.000VND

220x260cm 02936020 3.299.000VND

70% cotton, 30% cây gai dầu (giặt máy)

Chất liệu cotton linen waffle được pha trộn với nhau mang lại cảm giác mượt mà, 
êm ái khi sử dụng.
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Chúng tôi cung cấp nhiều sự lựa chọn về màu sắc, hoa văn và chất liệu, giúp bạn dễ dàng lựa chọn được sản 
phẩm ưng ý với nhiều kích thước khác nhau.

Dép mang trong nhà

Dép mang trong nhà linen lót đệm dệt chéo  

Ecru Xám than

S (22~23,5cm) 38704294 82841121

M (23,5~25cm) 38704300 82841138

L (25~26,5cm) 38704317 82841145

XL (26,5~28cm) 38704324 82841152 379.000VND

Mặt trước: 100% lanh | Mặt sau: 80% cotton, 20% polyester
Đệm: 100% lanh | Đế: 100% polyester
(Giặt bằng túi giặt)

Với chất liệu linen và phần lót đệm dệt chéo, mang lại cảm giác êm ái và thoáng mát khi 
sử dụng.

Dép mang trong nhà dệt kim jersey sọc  

Sọc xám Sọc xanh navy

S (22~23,5cm) 02533472 02533427

M (23,5~25cm) 02533489 02533434

L (25~26,5cm) 02533496 02533441

XL (26,5~28cm) 02533502 02533458 379.000VND

Mặt trước: 100% cotton | Mặt sau: 80% cotton, 20% polyester
Đệm: 100% cotton | Đế: 100% polyester
(Giặt bằng túi giặt)

Với phần đệm êm ái, chất liệu dệt kim mềm mại sẽ mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng sản 
phẩm.

Dép mang trong nhà linen mềm  

Ecru Xám than
S (22~23,5cm) 38754763 82841176

M (23,5~25cm) 38729235 82841183

L (25~26,5cm) 38729242 82841190

XL (26,5~28cm) 38754770 82841206 229.000VND

Mặt trước: 100% lanh | Mặt sau: 80% cotton, 20% polyester
Đệm: 100% lanh | Đế: 100% polyester
(Giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm sử dụng chất liệu linen mềm và nhẹ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và linh hoạt 
khi sử dụng.

Dép mang trong nhà dệt kim jersey  

Xám Xanh navy
S (22~23,5cm) 38754749 38754725

M (23,5~25cm) 38729211 38729198

L (25~26,5cm) 38729228 38729204

XL (26,5~28cm) 38754756 38754732 229.000VND

Mặt trước: 100% cotton | Mặt sau: 80% cotton, 20% polyester
Đệm: 100% cotton | Đế: 100% polyester
(Giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm sử dụng chất liệu dệt kim mềm và nhẹ, mang lại cảm giác êm ái khi sử dụng.

Ecru

Xám than

Ecru Sọc xám

Xám

Xám than Sọc xanh navy

Xanh navy

2 sản phẩm cơ bản

Dép có kết cấu chắc chắn Dép có kết cầu mềm mại

Ôm gọn mu bàn 
chân của bạn

Phần ôm mu bàn chân 
mỏng và nhỏ gọn

Với phần đệm lót 
chắc chắn

Phần đế sử dụng 
chất liệu mềm mại
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Dép mang trong nhà cotton dệt đan  

Ecru Nâu Đen than
S (22~23,5cm) 82345438 82345414 82345421

M (23,5~25cm) 82345445 38728979 02533847

L (25~26,5cm) 82345452 38728986 02533854

XL (26,5~28cm) 82345469 38754534 02533861 129.000VND

Mặt trước: 100% cotton | Mặt sau: 75% cotton, 25% polyester
Đệm: 100% cotton | Đế: hạt nhựa eva
(Giặt bằng túi giặt)

Dép có thiết kế đặc biệt (2 bên giống nhau), nên rất thuận tiện trong việc sử dụng.

Sọc xám

Sọc xanh 
navy

Ecru

Ecru
Ecru x Xanh 

dương

Nâu

Ecru x Xanh 
Navy

Đen than

Ecru x Xám

Dép mang trong nhà cotton vải seersucker sọc mềm  

Sọc xám Sọc xanh navy
S (22~23.5cm) 82596144 82596182

M (23.5~25cm) 82596151 82596199

L (25~26.5cm) 82596168 82596205

XL (26.5~28cm) 82596175 82596212 229.000VND

Mặt trước: 100% cotton | Mặt sau: 80% cotton, 20% polyester
Đệm: 100% cotton | Đế: 100% polyester
(Giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm sử dụng chất liệu cotton vải seersucker sợi mềm, mang lại 
cảm giác êm ái và mềm mại khi sử dụng.

 

Ecru x Xanh dương
S (22~23,5cm) 82596380
M (23,5~25cm) 82596397
L (25~26,5cm) 82596403

XL (26.5~28cm) 82596410

 

Ecru Ecru x Xám Ecru x Xanh navy
S (22~23.5cm) 82596267 82596342 82596304
M (23.5~25cm) 82596274 82596359 82596311
L (25~26.5cm) 82596281 82596366 82596328

XL (26.5~28cm) 82596298 82596373 82596335 149.000VND

   

Ecru Ecru x Xám Xanh navy

S (22~23,5cm) 02182380 82103922 02182427

M (23,5~25cm) 02182397 82103939 02182434

L (25~26,5cm) 02182403 82103946 02182441

XL (26,5~28cm) 02182410 82103953 02182458 149.000VND

Ecru Ecru x Xám

Xanh navy

  

Ecru × Xanh Dương

S (22~23.5cm) 82596229

M (23.5~25cm) 82596236

L (25~26.5cm) 82596243

XL (26.5~28cm) 82596250

Ecru x Xanh 
Dương

Dép quai ngang cotton Ấn Độ pha

97% cotton, sợi khác 3% (giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm được làm bằng tay bởi các thợ thủ công Ấn Độ với độ 
hoàn thiện cao.

97% cotton, sợi khác 3% (giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm được làm bằng tay bởi các thợ thủ công Ấn Độ với độ 
hoàn thiện cao.

Dép xỏ ngón cotton Ấn Độ pha
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Be

Xanh navy

Xám

Ecru

Ecru

Dép hở mũi xơ mướp  

Ecru
S (22~23.5cm) 82103526

M (23.5~25cm) 82103533

L (25~26.5cm) 82103540

XL (26.5~28cm) 82103557 429.000VND

Mặt trước: 100% cotton, dây viền: 100% cotton | Mặt sau: 100% cotton
Đệm: xơ mướp | Đế: hạt nhựa eva
(Giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm sử dụng chất liệu xơ mướp làm phần đệm lót dép, giúp mang lại cảm giác sử 
dụng mới lạ, với khả năng hút ẩm và thoáng mát tốt, thích hợp sử dụng trong những 
ngày hè nóng nực.

Dép hở mũi linen pile dệt trơn  

Ecru Xám
S (22~23.5cm) 82103601 82103687

M (23.5~25cm) 82103618 82103694

L (25~26.5cm) 82103625 82103700

XL (26.5~28cm) 82103632 82103717 429.000VND

Mặt trước: 100% lanh | Mặt sau & đệm: sợi lông mịn, 100% lanh
Vật liệu lót: 100% polyester | Đế: nhựa polyethylene
(Giặt bằng túi giặt)

Chất liệu linen với đặc tính hút ẩm cao sẽ mang lại cảm giác thoáng mát và dễ chịu khi 
sử dụng sản phẩm.

Xám

Ecru

Dép cói igusa hở mũi linen dệt trơn  

Ecru Xám

S (22~23.5cm) 82103205 82103366

M (23.5~25cm) 82103212 82103373

L (25~26.5cm) 82103229 82103380

XL (26.5~28cm) 82103236 82103397 429.000VND

Mặt trước: 100% lanh | Mặt sau: 80% cotton, 20% polyester
Đệm: cói | Đế: nhựa polyethylene
(Không giặt được)

Chất liệu cói tự nhiên không nhuộm kết hợp với linen mang đến cảm giác chắn chắn và 
thoải mái cho người sử dụng.

Xám

Ecru

Dép hở mũi malay  

Ecru Xám

S (22~23.5cm) 82103243 82103403

M (23.5~25cm) 82103250 82103410

L (25~26.5cm) 82103267 82103427

XL (26.5~28cm) 82103274 82103434 429.000VND

Mặt trước: 100% lanh | Mặt sau: 80% cotton, 20% polyester
Đệm: cỏ malay | Đế: nhựa polyethylene
(Không giặt được)

Chất liệu cỏ malay tự nhiên mang lại cảm giác khô ráo và thoáng mát khi sử dụng.

Dép quai ngang hở mũi

Be Xanh navy
S (22~23.5cm) 82840933 82840971

M (23.5~25cm) 82840940 82840988

L (25~26.5cm) 82840957 82840995

XL (26.5~28cm) 82840964 82841008 229.000VND

Mặt trước, mặt sau & đệm: 50% cotton, 32% polyester, 18% vải viscose
Dây viền: 100% cotton | Đế: 100% polyester
(Giặt bằng túi giặt)

Sản phẩm mang lại cảm giác chắc chắn và nhẹ nhàng khi sử dụng.



Hãy để MUJI góp phần tối ưu 
cuộc sống của bạn.
Chúng tôi luôn tạo ra các dụng cụ với nhiều kích cỡ, hình dạng, 
chất liệu để bạn lựa chọn phù hợp với mục đích, sở thích và 
phong cách sống của mình. Các sản phẩm của chúng tôi cũng 
được làm theo kích thước "mô-đun" đồng nhất giúp bạn kết hợp 
nhau dễ dàng hơn.



Tải và đăng ký ngay MUJI Passport 
để trải nghiệm phương thức mua sắm mới 

Truy cập trang web của chúng 
tôi để biết thêm thông tin về sản 
phẩm

www.muji.com/vn
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