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Tất cả giá của MUJI 
đều bao gồm thuế
Tất cả giá hiển thị trên tag, catalog, trang web và ứng dụng của 
MUJI đều là giá đã bao gồm thuế. Chúng tôi luôn nỗ lực để hướng 
tới việc cải tiến quy trình sản xuất của mình để phát triển các sản 
phẩm có chất lượng cao hơn phục vụ cho người t iêu dùng Việt 
Nam.
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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 có chân (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.

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

Nệm lò xo túi mật độ cao có chân  
82907971 | Small  7.990.000VND
Dài 83 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

1

02970659 | Single  8.490.000VND
Dài 98 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

02970666 | Semi double  10.490.000VND
Dài 120 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

02970673 | Double  12.490.000VND
Dài 140 × Rộng 198 × Cao 26cm (M8)

Vải bọc nệm: 100% polyester

Phần ruột: Urethane, xơ dừa.

　

+ Chân kèm theo    9.089.000VND  

+ Chân kèm theo  11.089.000VND 

+ Chân kèm theo  13.089.000VND 

+ Chân kèm theo  8.589.000VND 

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.

Cao 24cm

Cao 46cm
(Chân: 20cm)

Rộng 198cmSnmall: Dài 83cm

Single: Dài98cm

Rộng khoảng 65cm

Hộp polypropylene, loại nhỏ
(cao 18cm)

Hộp polypropylene, loại lớn 
(cao 24cm)

※Hộp lưu trữ không sử dụng được cho loại chân 10cm và 12cm.

Dài khoảng 40cm Dài khoảng 40cm

Semidouble: Dài120cm

Double: Dài 140cm

Cao 18cm

Cao 46cm
(Chân: 20cm)

Cao 52cm
(Chân: 26cm)

Dùng chân 26cmDùng chân 20cm

polyester (chần bông)
Vải không dệt
urethane 20mm

Khung thép 50mm

※nệm dày 26cm

sợi coco 10mm

sợi coco 10mm
cuộn lò xo 204 cuộn (single)

polyester (chần bông)
Vải không dệt

urethane 20mm

lưới PP

sợi coco 10mm

khung thép 50mm

※ nệm dày 26cm

vải nỉ

cuộn lò xo 616 cuộn (đơn)
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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

※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 123 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 171 x Rộng 8 x Cao 53cm

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

Dài 182 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 | Size L 1.299.000VND  

Kích thước ngoài: Dài 76,5 x Rộng 55 x Cao 13,5cm

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 157 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

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

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)

Khung giường gỗ sồi   

Small 82579406  | Gỗ sồi  4.990.000VND 02527884  | 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 02527853  | Gỗ sồi  7.990.000VND 02528973  | Gỗ óc chó 8.990.000VND
Dài 147 x Rộng 202 x Cao 5,5cm

Queen 02527860  | 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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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 polyester cotton linen 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.

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 lò xo

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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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

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

Chăn futon 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 vịt xám được chăn thả 
tự nhiên nhằm mang lại chất lượng lông tốt nhất và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Lông vịt Lông vịt

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.

Bảng chi tiết chăn futon (Queen size)
Tên sản phẩm Chăn futon lông nhung xám 1 lớp Chăn futon lông nhung xám mỏng

Giá 9.999.000VND 4.799.000VND

Chất liệu Lông vịt xám Lông vịt xám

Trọng lượng 0.8kg 0.2kg

Chất liệu ruột lông nhung 80% lông vũ 20% lông nhung 80% lông vũ 20%

Chỉ số nhiệt 350 350

Độ phồng 4cm Không có

Vải bọc ngoài 100% polyester (xử lý chống tĩnh điện) 100% polyester (xử lý chống tĩnh điện)

※1 Lông vũ và các sản phẩm làm từ lông vũ có thể có mùi ngay sau khi mua hoặc khi nhiệt độ cao.

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 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 
                                                                               |Viền nệm: 100% polyester

Xử lý kháng khuẩn 
Chỉ số giữ nhiệt: 320
Khối lượng lông: 0,7kg

Lông vịt

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 
                                                                              | Viền nệm: 100% polyester

Xử lý kháng khuẩn 
Chỉ số giữ nhiệt: 320
Khối lượng lông: 0,7kg

Bộ chăn ga gối nệm 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, bao nệm, vỏ gối: 100% cotton

Lông vịt

Về lông vũ và hiện tượng lông 

Vải được sử dụng cho lông vũ và các sản phẩm làm từ lông vũ được xử lý để tránh hiện tượng lông bị rớt ra ngoài. Vui lòng không chọc thủng vải bằng kim 
hoặc ghim an toàn. Lông vũ có thể bị rớt ra ngoài từ các đường nối, không có vấn đề gì khi sử dụng với số lượng ít. 

Về mùi

Lông vũ và các sản phẩm làm từ lông vũ có thể có mùi ngay sau khi mua hoặc khi cất giữ ở nơi có độ ẩm cao. Trong trường hợp như vậy, hãy đẩy sạch không 
khí có mùi bằng tay, thay thế bằng không khí mới và làm khô ở nơi thông gió tốt trong 3 đến 4 giờ trước khi sử dụng.
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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

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
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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  
82927375  | 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: polyester 65%, cotton 35%, 

Ruột gối : Polyester 100%

Có thể giặt trong máy giặt

Một chiếc giường với thiết kế đơn giản dễ dàng phù 
hợp với mọi căn phòng. Dễ dàng lắp ráp, dễ dàng 
lưu trữ bằng việc kết hợp với các sản phẩm khác 
của MUJI.

Giường gỗ sồi

Ở Nhật Bản, nhiều người ngủ trên một chiếc nệm 
đặt trên giường. Nếu vậy tại sao không ngủ trên nệm 
mà không cần khung giường? Từ ý tưởng đơn giản 
đó đã cho ra đời sản phẩm này, chỉ bao gồm một 
tấm nệm lò xo trên khung gỗ có gắn chân. Với giá cả 
phải chăng và tính linh hoạt có thể sử dụng làm cả 
ghế sofa, nó trở thành sản phẩm thành công với 
doanh số tích lũy hơn 1 triệu chiếc. Ngay cả sau khi 
bán ra, sản phẩm tiếp tục được phát triển và trở 
thành sản phẩm đại diện của MUJI thông qua việc 
kiểm tra và cải tiến nhiều lần dựa trên phản hồi của 
khách hàng.  

Nệm lò xo có chân



Ghế sofa lông vũ P.64 / Chân ghế thép đen P.64/  Vỏ sofa P.72
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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.

*Giá dưới đây không bao gồm giá vỏ ghế. Vỏ ghế được bán riêng theo từng chất liệu và màu cho bạn lựa chọn

Sofa lông vũ và Sofa mút urethane

※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) 

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) 

82846232  | 2 chỗ ngồi, chân ghế 10cm 14.790.000VND
Dài 162 x Rộng 90,5 x Cao 75cm (Bao gồm 10cm chân ghế)

 
82844597  |                            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) 

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 được bán riêng với bộ ghế sofa).

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

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.

Ghế sofa lưng cao 
lông vũ với phần 
t ự a l ư n g đ ư ợ c 
n â n g c a o , g i ú p 
nâng đỡ phần vai 
v à c ổ , m a n g l ạ i 
cảm giác thư giãn 

G h ế s o f a l ô n g v ũ 
v ớ i p h ầ n đ ộ d à y 
cao của nệm ghế , 
kết hợp với mật độ 
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 
được gia tăng lên 
đến 50%, sẽ làm cho 
sản phẩm t rở nên 
đầy đặn, mang lạ i 
cảm giác thoải mái 
khi ngồi.

3 chỗ ngồi

Ghế đôn lông vũ, chân ghế cao 10cm 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)

Sofa góc bằng lông vũ 
82846270 | Sofa góc phải 3 chỗ ngồi 
82846287   | Sofa góc trái 3 chỗ ngồi 

 24.990.000VND
 

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)

82008074 | 2.5 chỗ ngồi 14.790.000VND
Dài 193 x Rộng 90 x Cao 85cm (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)

82008081 | 1 chỗ ngồi 7.990.000VND

Dài 77 x Rộng 85 x Cao 80cm (Bao gồm 10cm chân ghế) 
 

3 chỗ ngồi 2 chỗ ngồi

Vỏ ghế canvas

3 chỗ ngồi          5.790.000VND                 5.490.000VND         6.790.000VND

2.5 chỗ ngồi          4.490.000VND                 4.290.000VND

2 chỗ ngồi          3.990.000VND                 3.490.000VND

1 chỗ ngồi                                               2.990.000VND

Ghế đôn lông vũ                          1.699.000VND

Ghế đôn mút urethane                          1.299.000VND                

Sofa lông vũ

Ecru Be Xám Nâu

Sofa mút urethane

Vỏ ghế linen

3 chỗ ngồi          7.790.000VND                 7.490.000VND          8.990.000VND

2.5 chỗ ngồi          6.490.000VND                 6.290.000VND

2 chỗ ngồi          5.990.000VND                 5.490.000VND

1 chỗ ngồi                                               3.990.000VND

Ghế đôn lông vũ                          2.299.000VND

Ghế đôn mút urethane                          1.999.000VND                

Sofa lông vũ

Ecru Be Xám than

Sofa mút urethaneSofa góc Sofa góc
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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)

 
 

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.
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.

Ghế lười

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.

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.

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

2.299.000 1.999.000 VND

699.000 VND

1 Ecru 3 Nâu 4 Xám2 Xanh navy

1

3 4

2

5 6

5 Be xám

7

7 Xám than 8 Xanh navy 

8

9

8 Denim

Có thể lựa chọn 3 màu da cho ghế đôn
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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 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).

※ 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.

*Hình minh hoạ. Sản phẩm vỏ này không bán.

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 có tay vịn - S 
02527952   7.290.000VND
Dài 82 x Rộng 82 x Cao 66 (Chiều cao 
chỗ ngồi 37cm)

Sofa rời có 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

Bạn có thể kết hợp sắp xếp các sản phẩm ghế sofa dựa trên sở 
thích và nhu cầu cá nhân

Vỏ ghế canvas

Sofa rời có tay vịn          3.290.000VND                 2.799.000VND

Sofa rời                         2.799.000VND                 2.299.000VND

Ghế đôn                       2.299.000VND                1.699.000VND

Sofa 1/2 tay vịn trái/ phải               3.290.000VND 

Sofa 1/2 lưng                                 2.299.000VND                           

Size L

Ecru Be Xám Nâu

Size S
Sofa rời có tay vịn          3.790.000VND                 3.490.000VND

Sofa rời                         3.490.000VND                 2.990.000VND

Ghế đôn                       2.990.000VND                2.499.000VND

Sofa 1/2 tay vịn trái/ phải               3.790.000VND 

Sofa 1/2 lưng                                 2.990.000VND                           

Size L Size S

Vỏ ghế linen

Ecru Be Xám than

Vỏ ghế canvas               4.990.000VND

Ecru Be Xám Nâu

Vỏ ghế linen              6.490.000VND

Ecru Be Xám than
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B
àn phòng khách/ phòng ăn

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 & Kệ phòng khách/ phòng ăn

Bàn ăn gỗ sồi 
 82598414  | 1 7.790.000VND
Dài 150 x Rộng 65 x Cao 61cm

82598421 | 2 6.990.000VND
Dài 130 x Rộng 65 x Cao 61cm

82598438 | 3   10.990.000VND
Dài 150 x Rộng 80 x Cao 60cm

82598445 | 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

 Rộng 65cm  Rộng 65cm

Rộng 65cm Rộng 80cm

Ghế đôn gác chân
02405113   3.990.000VND
Dài 68,5 x Rộng 43 x Cao 38cm

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)

Sofa có thể ngả theo góc ưa thích của bạn. Urethane nghiền được 

sử dụng cho đệm, cho cảm giác thoải mái khi ngồi. Có thể lựa 

chọn vỏ bọc theo sở thích.

Sofa thư giãn 1 chỗ ngồi

※ Ghế đôn
(bán riêng)

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.

Kết hợp với ghế bành
Hãy kết hợp sản phẩm bàn ăn cùng 
với các loại ghế bành hoặc ghế băng 
của MUJI để có một set nội thất 
hoàn hảo cho phòng khách hoặc 
phòng ăn nhà bạn.

Vỏ ghế canvas

Ecru Be Xám Nâu

Vỏ ghế linen

Ecru Be Xám than

 3.990.000VND       

 5.490.000VND       

Xanh navy
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Vỏ sofa/ vỏ gối

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 × 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.

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. Chất liệu 
mút urethane sẽ mang đến cảm giác dễ chịu khi ngồi và gia tăng độ bền của ghế.

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

 2 ghế bành + tay vịn + pas nối ghế bành� Pas nối ghế bành

Ghế bành gỗ sồi
82598469 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

Vỏ ghế canvas

Vỏ ghế băng 1:                 999.000VND

Be Xám Nâu

Vỏ ghế băng 2:                 599.000VND

Ecru

Vỏ ghế linen

Ecru Be Xám than

Vỏ ghế băng 1:            1.299.000VND

Vỏ ghế băng 2:             699.000VND

Vỏ ghế bành:                    1.299.000VND Vỏ ghế bành:               1.699.000VND

Ghế bành & Ghế băng
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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

B
àn, ghế, tủ

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 

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 thấp và Bàn trung bình gỗ sồi & gỗ óc chó

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

B
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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.

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 55 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 Cao 44cm 
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

B
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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
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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 
82584318 | Vỏ ghế bọc nệm canvas-xám  399.000VND
100% cotton (có thể giặt máy)
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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

※ 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)

Giá đỡ khay khung thép 
8326458

Dài 45.5 x Rộng 34.5 x Cao 51.5cm    849.000VND

Chất liệu thép sơn phủ polyester
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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 
44504987 | 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 
44504970 | 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

B
àn, ghế, tủ

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.

Bộ bàn học

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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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

Đ
ồng hồ

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

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

-
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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 

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 

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.
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Interior Advisor Service

Tham gia cùng MUJI



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

T ả i v ề t ạ i đ â y




