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Infographics are visual representations of data, making

complex info easier to share and digest. When making

your own, simply organize your images, charts, and text.

Finally, cite your sources.
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NÚM TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE60. 0

Núm tay nắm tủ cổ điển, dạng núm oval,

được sơn tĩnh điện màu đồng đen. 

Núm tay nắm tủ được chế tạo từ vật liệu

hợp kim kẽm

Qui cách: L=34mm

TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE60.96

Tay nắm tủ cổ điển, hoa văn đặc thù dòng

Romance lãng mãn với các đường nét bố cục

cân đối.

Tay nắm tủ cổ điển với qui cách C-96mm;

L=147mm mang thương hiệu Garis.

Sản phẩm mã màu đồng đen, chất liệu bằng 

 hợp kim Kẽm

TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE62.96

Thuộc thương hiệu Garis, dòng sản phẩm tay

nắm mang đặc trưng Romance lãng mãn, hoa

văn cân đối thiết kế hình thể đặc trưng cổ điển

hài hoà, mạ cao cấp.

Tay nắm làm bằng hợp kim Kẽm, màu đồng đen.

Qui cách: C: 96mm ; L: 147mm

NÚM TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE62. 0

Thiết kế theo phòng cách cổ điển, dòng

Romance lĩnh lãm và lẵng mạn. Hoa văn cao

cấp, thiết kế đặc trưng phong cách cổ điển. 

Hình dạng Oval với qui cách L=45mm. Chất

liệu hợp kim Kẽm, mạ đồng đen.

TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE61. 96- 128-

169

Tay nắm cổ điểm, dạng thanh có nhiều kích

thước từ C/L=96/108; C/L=128/140;

C/L=160/172

Chất liệu; Hợp kim Kẽm

Màu đồng đen hoàn hảo cho thiết kế cổ điển

NÚM TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE61. 0

Núm tay nắm cổ điển với hoa văn cân đối.

Thiết kế tinh xảo bo viền tinh tế.

Núm tay nắm tủ dạng vuông, màu đồng đen.

Chất liệu hợp kim Kẽm

Qui cách: L31

TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE63.96-128-160

Tay nắm tủ cổ điển, dạng tay cầm, màu đồng

hoàng gia. Chất liệu làm từ hợp kim Kẽm

Có các kích thước: 

C/L=96/110mm; C/L=128/142mm; 

C/L = 160/147mm

TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE63.0

TNúm tay nắm tủ, nàu đồng hoàng

gia, hình dạng bo tròn mạ cao cấp.

Chất liệu Hợp kim Kẽm

Qui cách: L=40

TAY NẮM CỔ  Đ IỂN GE63.0

Núm tay nắm tủ dạng trong thuộc thương

hiệu Hettich, dòng thương hiẹu cao cấp hàng

đầu.

Được làm từ chất liệu Đồng thau, mạ cao cấp

hình màu đồng đen

TAY NẮM CỔ  Đ IỂN EURO GOLD-

MSEH68

Thuộc thương hiệu Eurogold, tay nắm phong

cách cổ điển, làm bằng hợp kim kẽm mạ hoàn

thiện cao cấp màu đồng rêu. 

Sản phẩm bảo hành 12 tháng

Quy cách : 96mm/128mm
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