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Tên SP Hình Ảnh Đơn giá SL 

Ghế nhựa nhập khẩu (C24cm) 

 

    

Ghế nhựa nhập khẩu (C26cm) 

 

    

Ghế nhựa nhập khẩu (C28cm) 

 

    

Bàn chữ nhật (120x60x48cm) 

 

    

Bàn hình vuông 
(64x64x48cm) 

 

    

Bàn hình tròn (R85xC48cm) 
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Bàn hình cong bán nguyệt 
(160x90x48cm) 

 

    

Ghế lưng thanh 3 màu 

 

    

Bàn gỗ chân gập 

 

    

Ghế nhựa seed 2 lớp cho giáo 
viên 

 

    

Ghế nhựa seed 2 lớp cho học 
sinh 

 

    

Ghế gỗ gập 
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Bàn gỗ mẫu giáo màu vàng 

 

    

Bàn gỗ mẫu giáo màu cam 

 

    

Bàn gỗ mẫu giáo màu hồng 

 

    

Bàn gỗ mẫu giáo màu xanh lá 

 

    

Bàn gỗ mẫu giáo màu xanh 
biển 

 

    

Bàn gỗ mẫu giáo gỗ thông 
ghép thanh 
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Ghế gỗ mẫu giáo màu đỏ 

 

    

Ghế gỗ mẫu giáo màu vàng 

 

    

Ghế gỗ mẫu giáo màu hồng 

 

    

Ghế gỗ mẫu giáo màu cam 

 

    

Ghế gỗ mẫu giáo màu xanh lá 

 

    

Ghế gỗ mẫu giáo màu xanh 
biển 
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Ghế gỗ cao su mặt hoa tựa 
bướm 

 

    

Ghế gỗ hình gấu hồng 

 

    

Ghế gỗ hình gấu xanh lá 

 

    

Ghế gỗ hình gấu xanh biển       

Ghế nhựa  

 

    

Bàn hình thang 
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Bàn tròn lỗ 

 

    

Bàn bán nguyệt 

 

    

Bàn chữ nhật gỗ thông ghép 
thanh tự nhiên 

 

    

Bàn chữ nhật màu 

 

    

Bàn hoa chân gập hồng 

 

    

Bàn hoa chân gập xanh 
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Ghế gỗ thông tự nhiên 

 

    

Bộ bàn bầu dục, ghế gà con 

 

    

Bộ bàn tròn ghế vuông đơn 

 

    

Bộ bàn tròn ghế thang cong 

 

    

Ghế bầu dục 

 

    

Ghế tựa hình mèo 
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Ghế hình quả đào 

 

    

 


