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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

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. 
Bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn nội thất tại cửa hàng hỗ trợ trong việc mua các sản phẩm kệ lưu trữ sao cho 
phù hợp với không gian ngôi nhà.

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
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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

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.

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 

Một số ứng dụng của sản phẩm kệ kết hợp cùng sản phẩm của MUJI
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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 Mâm kệ góc

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



12

K
ệ inox và kệ thép

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

  149.000VND

02998745 | S - Cho loại dài 42~56cm 	

  129.000VND

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

Thanh  thép 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 	

  129.000VND

13

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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※ 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.
Bạn có thể kết hợp giữa bộ kệ cơ bản và bộ kệ bổ sung tuỳ theo nhu cầu trưng 
bày trong gia đình bạn.

Kệ xếp chồng

Cấu tạo chính của một bộ kệ xếp chồng

Chỉ cần lắp ráp các thanh thép cùng với vít để có một sản phẩm kệ hoàn chỉnh. Bạn có thể kêt 
hợp với các sản phẩm lưu trữ của MUJI vì sản phẩm của chúng tôi được thiết kế theo kích 
thước module phù 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

Bộ kệ xếp chồng cơ bản Các mẫu kệ có sẵn theo từng bộ cho bạn lựa chọn.
Vui lòng lựa chọn theo các mẫu kệ bên dưới.

5 tầng x 3 ngăn	
 Dài 122 x Cao 200cm

	
※ Chiều rộng 28,5cm	

Bộ kệ 5 tầng 3 ngăn
38932253   | Gỗ sồi            12.990.000VND

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

5 tầng x 2 ngăn

 Dài 82 x Cao 200cm
	

Bộ kệ 5 tầng 2 ngăn
38932260 | Gỗ sồi              8.290.000VND

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

3 tầng x 3 ngăn

Dài 122 x Cao 121cm
	
	

Bộ kệ 3 tầng 3 ngăn
38932277 | Gỗ sồi           8.990.000VND

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

3 tầng x 2 ngăn 

 Dài 82 x Cao 121cm
	

Bộ kệ 3 tầng 2 ngăn
38932284 | Gỗ sồi           7.990.000VND

38932482 | Gỗ óc chó        8.990.000VND
Tải trọng mỗi kệ: 20kg (40kg toàn bộ kệ)

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         6.990.000VND

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 với 2 kích thước mâm kệ khác nhau. 
Các mẫu kệ có sẵn, bạn có thể dùng riêng hoặc kết hợp thêm với kệ xếp chồng bổ sung bên dưới để customize theo nhu cầu cá nhân.

[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   4.990.000VND

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

37265660| Gỗ óc chó  4.290.000VND

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

37265738 | Gỗ óc chó   6.990.000VND

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
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 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 8.490.000VND

38932413 | Gỗ óc chó 8.990.000VND
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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※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 kết hợp với kệ xếp chồng

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

● Bộ cơ bản của kệ xếp chồng đi kèm với một bộ 
phụ kiện kim loại chống rơi. Khi sử dụng ở độ cao từ 
4 tầng trở lên, hãy đảm bảo gắn các phụ kiện kim 
loại phụ chống rơi.

● Cần cố định vào tường 
bằng chốt chuyên dụng 
(đối với tường thạch cao) 
hoặc vít gỗ.

Biện pháp chống ngã

■ Mẫu kết hợp 1 ■ Mẫu kết hợp 2

ốc vít
ốc vít

Kệ cơ bản Hình mẫu bộ kệ mở 3 ngăn Sản phẩm hoàn chỉnh

ốc vít

Hình mẫu bộ kệ 
mở 3 ngăn

ốc vít

Kệ cơ bản Kệ bổ sung Sản phẩm hoàn chỉnhHình mẫu bộ kệ mở 3 ngăn

ốc vít

Bạn có thể tạo bộ lưu trữ bằng cách kết hợp các bộ phận với ống thép trong bộ cơ bản.

Kệ xếp chồng kiểu cấu trúc mở

■ Ví dụ kết hợp và khả năng chịu tải

Bộ kệ cơ bản 5 tầng × 1＋ Kệ bổ sung 5 tầng × 4

Bộ kệ cơ bản 3 tầng×1＋Kệ bổ sung 3 tầng ×1

■Cấu tạo kệ xếp chồng

Kết cấu

Ống thép

※ Hình nằm ngang

Bộ kệ bổ sung

Bộ kệ cơ bản

Bộ ốc vít cơ bản

■ Tháo tấm ngăn và chỉ sử dụng với ống thép

■Sử dụng kết hợp với nhiều tầng khác nhau

■Sử dụng làm vách ngăn

Khi xếp chồng lên nhau theo chiều ngang, bạn có thể sử dụng kệ bằng cách 
bỏ qua một vách ngăn ở tầng thứ hai hoặc cao hơn từ dưới cùng.
* Như trong hình trên, hãy đảm bảo rằng một vách ngăn vẫn còn ở hai đầu.
* Có thể xếp chồng lên nhau và sử dụng lên đến 5 tầng.
* Kích thước rộng không thể được sử dụng bằng cách tháo vách ngăn.

Vách ngăn

Ống thép

Vách ngăn

Ống thép

Đây là phương pháp kết hợp phần thân 

chính theo chiều ngang.

* Có thể xếp chồng lên nhau và sử dụng lên đến 5 tầng.

* Loại rộng không thể được sử dụng với thân chính nằm ngang.

Đây là phương pháp kết hợp phần thân chính theo 

hướng ngang trong khi vẫn giữ cho nó thẳng đứng.

■Sử dụng kết hợp các mục có kích thước chiều rộng khác nhau

Đây phương pháp kết hợp để kết 
nối các kệ có kích thước chiều rộng 
khác nhau theo hướng ngang trong 
khi vẫn giữ cho phần thân chính 
theo chiều dọc.

Nếu chiều cao lên đến 3 tầng, bạn có thể sử 
dụng nó như một vách ngăn bằng cách kết nối 
nó mà không cần gắn các phụ kiện kim loại 
phụ chống rơi kèm theo.

■ Tháo tấm ngăn và chỉ sử dụng với ống thép

■Sử dụng kết hợp với nhiều tầng khác nhau

■Sử dụng làm vách ngăn

Khi xếp chồng lên nhau theo chiều ngang, bạn có thể sử dụng kệ bằng cách 
bỏ qua một vách ngăn ở tầng thứ hai hoặc cao hơn từ dưới cùng.
* Như trong hình trên, hãy đảm bảo rằng một vách ngăn vẫn còn ở hai đầu.
* Có thể xếp chồng lên nhau và sử dụng lên đến 5 tầng.
* Kích thước rộng không thể được sử dụng bằng cách tháo vách ngăn.

Vách ngăn

Ống thép

Vách ngăn

Ống thép

Đây là phương pháp kết hợp phần thân 

chính theo chiều ngang.

* Có thể xếp chồng lên nhau và sử dụng lên đến 5 tầng.

* Loại rộng không thể được sử dụng với thân chính nằm ngang.

Đây là phương pháp kết hợp phần thân chính theo 

hướng ngang trong khi vẫn giữ cho nó thẳng đứng.

■Sử dụng kết hợp các mục có kích thước chiều rộng khác nhau

Đây phương pháp kết hợp để kết 
nối các kệ có kích thước chiều rộng 
khác nhau theo hướng ngang trong 
khi vẫn giữ cho phần thân chính 
theo chiều dọc.

Nếu chiều cao lên đến 3 tầng, bạn có thể sử 
dụng nó như một vách ngăn bằng cách kết nối 
nó mà không cần gắn các phụ kiện kim loại 
phụ chống rơi kèm theo.

■ Tháo tấm ngăn và chỉ sử dụng với ống thép

■Sử dụng kết hợp với nhiều tầng khác nhau

■Sử dụng làm vách ngăn

Khi xếp chồng lên nhau theo chiều ngang, bạn có thể sử dụng kệ bằng cách 
bỏ qua một vách ngăn ở tầng thứ hai hoặc cao hơn từ dưới cùng.
* Như trong hình trên, hãy đảm bảo rằng một vách ngăn vẫn còn ở hai đầu.
* Có thể xếp chồng lên nhau và sử dụng lên đến 5 tầng.
* Kích thước rộng không thể được sử dụng bằng cách tháo vách ngăn.

Vách ngăn

Ống thép

Vách ngăn

Ống thép

Đây là phương pháp kết hợp phần thân 

chính theo chiều ngang.

* Có thể xếp chồng lên nhau và sử dụng lên đến 5 tầng.

* Loại rộng không thể được sử dụng với thân chính nằm ngang.

Đây là phương pháp kết hợp phần thân chính theo 

hướng ngang trong khi vẫn giữ cho nó thẳng đứng.

■Sử dụng kết hợp các mục có kích thước chiều rộng khác nhau

Đây phương pháp kết hợp để kết 
nối các kệ có kích thước chiều rộng 
khác nhau theo hướng ngang trong 
khi vẫn giữ cho phần thân chính 
theo chiều dọc.

Nếu chiều cao lên đến 3 tầng, bạn có thể sử 
dụng nó như một vách ngăn bằng cách kết nối 
nó mà không cần gắn các phụ kiện kim loại 
phụ chống rơi kèm theo.

Bạn có thể tự do tạo nên bộ kệ xếp chồng của riêng mình 
bằng cách kết hợp bộ kệ cơ bản và bộ kệ bổ sung.

Có thể dễ dàng lắp ráp kệ bằng các ống thép và ốc vít vô cùng đơn giản.

■ Ví dụ kết hợp và khả năng chịu tải

Bộ kệ cơ bản 5 tầng × 1＋ Kệ bổ sung 5 tầng × 4

Bộ kệ cơ bản 3 tầng×1＋Kệ bổ sung 3 tầng ×1

■Cấu tạo kệ xếp chồng

Kết cấu

Ống thép

※ Hình nằm ngang

Bộ kệ bổ sung

Bộ kệ cơ bản

Bộ ốc vít cơ bản

Có thể đặt kệ nằm ngang để sử dụng.

Tải trọng: Tổng thể 150kg = 60kg x 5 ÷ 2
Khả năng chịu tải tổng thể khi sử dụng kết hợp = 
Khả năng chịu tải của bộ kệ x số lượng kệ ÷ 2

■ Ví dụ kết hợp và khả năng chịu tải

Bộ kệ cơ bản 5 tầng × 1＋ Kệ bổ sung 5 tầng × 4

Bộ kệ cơ bản 3 tầng×1＋Kệ bổ sung 3 tầng ×1

■Cấu tạo kệ xếp chồng

Kết cấu

Ống thép

※ Hình nằm ngang

Bộ kệ bổ sung

Bộ kệ cơ bản

Bộ ốc vít cơ bản

Khả năng chịu tải tổng thể khi sử dụng 
kết hợp = Khả năng chịu tải của bộ x Số 

Có thể đặt kệ nằm ngang để sử dụng.

Tải trọng: Tổng thể 40kg = 40kg x 2 ÷ 2

Hướng dẫn sử dụngCấu trúc kệ xếp chồng
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Tủ cabinet

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

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

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 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.

Bàn học Chiều rộng tủ được thiết kế đồng nhất phù hợp với các 
loại tủ cabinet khác khi sử dụng cùng nhau.

*Tủ cabinet được bán theo bộ

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.

Tủ cabinet cửa kính
82218954|Gỗ sồi   6.290.000VND�
82219043|Gỗ óc chó   8.290.000VND
Dài 88 × Rộng 44 × Cao 83cm

Tủ 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
Dài 88 × Rộng 44 × Cao 83cm 

�[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 cabinet lưu trữ

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

Tủ cabinet cửa gỗ 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 lư

u trữ

D
òng tủ/ kệ lư

u trữ

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

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

※ 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

Hình ảnh mẫu các ứng dụng tủ cabinet trong thực tế.

*Mọi thắc mắc về các sản phẩm nội thất xin vui lòng liên hệ với nhân viên cửa 
hàng của chúng tôi.
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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]

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.
Các sản phẩm có thể dễ dàng kết hợp với nhau tùy theo mục đích sử dụng.
Các sản phẩm hộc kéo lớn phù hợp cho việc lưu trữ trong tủ quần áo.

Dòng 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 bằng vải canvas.

Hộp lưu trữ nhựa vừa Thùng đựng đồ nhựa gấp gọn

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.

* Tất cả các sản phẩm này có thể xếp 
chồng lên nhau để sử dụng.
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Sản phẩm
 lư

u trữ
 polypropylen

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)

Sản phẩm
 lư

u trữ
 polypropylen

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

* Hộp phân vùng vải không dệt được dùng kết 
hợp với sản phẩm giỏ mây tại P.34
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Tủ stocker/ H
ôc kéo rờ

i

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 lưu trữ có quai - 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 lưu trữ có quai - 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 lưu trữ có quai Thùng nhựa

H
ộp bảo quản polyethylene m

ềm

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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Sản phẩm
 lư

u trữ
 inox/ thiếc

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 26 (bao gồm tay cầm) x 
Cao 15cm 

Hộp thiếc có nắp-L
61417691    449.000VND
Dài 25,5 x Rộng 33 (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

G
ỉỏ hộp cây buri

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

Nắp hộp buri chữ nhật 
18014033    89.000VND
Dài 26 x Rộng 18,5 x Cao 2cm

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

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

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

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

Giỏ buri vuông - XL
47027945                 599.000VND
Dài 35 x Rộng 37 x Cao 32cm

Hộp buri xếp chồng vuông - L
18013999                499.000VND
Dài 35 x Rộng 37 x Cao 24cm

Giỏ buri xếp chồng vuông - M
47027938                499.000VND
Dài 35 x Rộng 37 x Cao 16cm

Nắp giỏ buri vuông XL
18014019    149.000VND
Dài 35 x Rộng 37 x Cao 2cm

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

Chất liệu: bề mặt cây buri: khung: mây, tre
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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

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

Hộp khăn giấy mây - M
15815746    299.000VND
Dài 27,5 x Rộng 14,5 x Cao 8,8cm

Tham khảo thêm sản phẩm hộp phân vùng vải 
không dệt tại P.28
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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

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

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 có quai cầm
 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 
02856410 | 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

Sản phẩm
 lư

u trữ
 bằng gỗ/ carton

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 sơ 
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



42 43

H
ộp m

ica

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

H
ộp m

ica

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, 5 hộc kéo - L
15915491   699.000VND
Dài 25,5 x Rộng 17 x Cao 16cm

※Có thể xếp chồng tối đa 2 hộp

Hộp mica, 3 hộc kéo - L
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 - 2 hộc kéo, L 
 38300397   449.000VND
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

H
ộp m

ica

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

K
hay nhự

a &
 H

ộp nhự
a

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



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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