
TT Mô tả Kích cỡ
(mm)

Giá bán
(USD) Hình ảnh minh họa

1

Làm bằng inox nhập ngoại
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực
Các mối hàn bằng khí agon tránh hiện tượng 
oxi hoá
Mặt bàn có hệ thống gân tăng cứng
Chân bàn có hệ thống thanh giằng tăng cứng
Chân bàn làm bằng ống F38mm, có điều 
chỉnh độ cao.
Có hệ thống siphông và xả tràn
Có 1 vòi cấp nước lạnh ( Khuyến mãi đi kèm 
)

Kích thước chậu: 
500 x 500 x 300
Kích thước cả bàn: 
1200x700x850/1000

354

2

Làm bằng inox nhập ngoại
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực
Các mối hàn bằng khí agon tránh hiện tượng 
oxi hoá
Mặt bàn có hệ thống gân tăng cứng
Chân bàn có hệ thống thanh giằng tăng cứng
Chân bàn làm bằng ống F38mm, có điều 
chỉnh độ cao.

Kích thước chậu: 
500 x 500 x 300
Kích thước cả bàn: 
1200x700x850/1000

481

3

Làm bằng inox nhập ngoại
Được cắt gấp bằng máy thuỷ lực
Các mối hàn bằng khí agon tránh hiện tượng 
oxi hoá
Mặt bàn có hệ thống gân tăng cứng
Chân bàn có hệ thống thanh giằng tăng cứng
Chân bàn làm bằng ống F38mm, có điều 
chỉnh độ cao.
Có hệ thống siphông và xả tràn
Có 2 vòi cấp nước lạnh ( Khuyến mãi đi kèm 
)

Kích thước chậu: 
500 x 500 x 300
Kích thước cả bàn: 
1800x700x850/1000

721

Chú ý:
- Giá trên đã bao gồm 10%VAT, vận chuyển trong nội thành Hà nội.

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     
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