
GIÁ XOAY ĐA NĂNG GÓC TỦ ÁO 7
Giải quyết góc chết tủ áo bằng giá xoay 360 độ 3

tầng với khay, thanh treo giá đỡ bằng inox. Hệ
thống vận hành với ổ bi trên và dưới có thể xoay

tròn

GIÁ TREO QUẦN ÂU8
Giá treo quần âu inox với hệ thống ray bi trượt
giảm chấn. Khung nhựa tổng hợp cao cấp, có khay

đựng phụ kiện. Thanh treo quần bằng inox

8 PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO THÔNG MINH

PHẢI CÓ CHO TỦ ÁO HIỆN ĐẠI

CẦU LÀ ÂM TỦ
Cầu là âm tủ được lắp đặt vào bên trong tủ quần áo

với diện tích chiếm rất nhỏ. Với thiết kế thông

minh gấp gọn, xoay được nên dễ dàng kéo ra sử
dụng và gấp gọn đầy vào khoang tủ quần áo.
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GƯƠNG ÂM TỦ THÔNG MINH2
Gương âm tủ thông minh có hệ thống ray chuyển
động gấp khúc thông minh,  chỉ cần kéo ra và xoay

90 độ. Gương soi có đế nhựa PVC cứng cao cấp có

thể đựng vật dụng chăm sóc sắc đẹp

GIÁ ĐỂ ĐỒ GẬP3
Thiết kế lắp âm vào tủ quần áo, chuyển động ra vào

bằng ray bi giảm chấn. Giá đỡ bằng thép, rổ bằng
chất nhựa PVC cao cấp, kích thước đa dạng phù

hợp với tủ áo hiện đại

GIÁ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC4
Khay chia với khung bằng nhựa PVC cao cấp, các

khay chia trang sức bằng vật liệu tổng hợp cao cấp.

Sản phẩm có nhiều kích thước, chuyển động êm ái

bằng ray bi giảm chấn

GIÁ ĐỂ GIÁY THÔNG MINH 306 5
Giày với cấu tạo hai lớp thông minh. Xoay 360 độ
với lượng giày có thể chứa lên đến 40 đôi. Sản
phẩm làm bằng nhựa cao cấp cho giá đỡ, khung và

sương làm bằng thép không gỉ. Chuyển động bằng
ray trượt giảm chấn.

SUỐT TREO QUẦN ÁO6
Suốt treo có tay kéo inox với hệ piston lắp bên

thành tủ. Tiện lợi khi tủ cao treo áo quần dễ dàng

kéo lên và hạ xuống lấy đồ và treo đồ.

https://flexhouse.vn/
https://flexhouse.vn/guong-treo-am-tu-thong-minh
https://flexhouse.vn/cau-la-am-tu-thong-minh-tu-quan-ao-garis-gw13
https://flexhouse.vn/phu-kien-tu-quan-ao

