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Độ bền cao, không cong vênh, hoen rỉ.

Thiết kế đẹp mắt, sang trọng, mẫu mã và màu sắc 
đa dạng

Dễ dàng vệ sinh, giúp sản phẩm luôn bóng đẹp.

Thiết kế lắp ráp không hàn, dễ dàng vận chuyển, 
lưu trữ

High durability, no warping, rust.

Beautifully designed, luxurious, diverse designs and 
colors

Easy to clean, keeps the product shiny.

Solderless assembly design, easy to transport and 
store
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Ghế băng chờ  | Public chair

Bàn ghế sân vườn | Garden furniture

Bàn ghế Cafe | Cafe Furniture



Bàn tiệc 4 chân 
4 Legs Banquet Table
Vật liệu: Nhôm nguyên tấm CNC
Material: CNC Aluminium Plate

Bàn tiệc chân điêu khắc
Turned Leg Banquet Table
Vật liệu: Nhôm nguyên tấm CNC
Material: CNC Aluminium Plate

Ghế bành cao
High armchair
Vật liệu: Nhôm đúc áp lực
Material: High Pressure
Aluminium Die Casting

Kiểu lưng ghế - Chair back style

Màu sắc - Color Bố trí - Layout

BỘ BÀN TIỆC
Thành phần - Components

BLACK WHITE BRONZE

TBO
OTHER

Những chiếc bàn cao đi cùng ghế bành tương thích 
dùng cho các buổi tiệc

Có mặt bàn tròn cho bàn tiệc độc lập, tối ưu vị trí 
ngồi và mặt vuông để ghép thành dãy dài

Tùy chọn kiểu chân bàn và màu sắc theo sở thích 
và địa hình đặt bàn

Tùy chọn kích thước để phù hợp diện tích sàn của 
bạn

High tables with matching armchairs for parties

There is a round table for independent parties, 
optimal seating position and a square side for a 
long row 

Choose the fashion and color of the table legs in 
line with your preferences and terrain

Size alternatives to suit your ground space

Bàn tròn
Circle table

Bàn vuông 
Square table

Bàn chân điêu khắc
Table turned leg

Chân điêu khắc
Turned leg

4 chân và kệ
4 legs & shelf

Kiểu chân bàn - Table leg style
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BANQUET FURNITURE
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Bàn trà 4 chân 
4 Legs Tea Table
Vật liệu: Nhôm nguyên tấm CNC
Material: CNC Aluminium Plate

Bàn trà chân điêu khắc
Turned Leg Tea Table
Vật liệu: Nhôm nguyên tấm CNC
Material: CNC Aluminium Plate

Ghế bành thấp
Low Armchair
Vật liệu: Nhôm đúc áp lực
Material: High Pressure
Aluminium Die Casting

Kiểu lưng ghế - Chair back style

Màu sắc - Color

BLACK WHITE BRONZE

TBO
OTHER

Chân điêu khắc
Turned leg

4 chân và kệ
4 legs & shelf

Kiểu chân bàn - Table leg style

BỘ BÀN TRÀ 
Thành phần - Components

Bàn trà nhỏ gọn, đi cùng ghế bành dạng trọng tâm 
thấp đem lại cảm giác thoải mái

Mang đến cho bạn những giây phút thư giãn hoàn 
hảo bên ban công, bờ hồ...

Tùy chọn màu sắc và kiểu dáng theo sở thích và 
khung cảnh của bạn.

Compact tea table, accompanied by a low center of 
gravity armchair for a comfortable feeling.

Bringing you perfect relaxing moments by the 
balcony, lakeside...

Colors and styles can be changed to suit your 
preferences and the environment.
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TEA FURNITURE

Bố trí - Layout
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Bàn cafe 3 chân
3 Legs Cafe Table
Vật liệu: Nhôm nguyên tấm CNC
Material: CNC Aluminium Plate

Bàn cafe chân điêu khắc
Turned Leg Cafe Table
Vật liệu: Nhôm nguyên tấm CNC
Material: CNC Aluminium Plate

Ghế tựa lưng cao
High Back Chair
Vật liệu: Nhôm đúc áp lực
Material: High Pressure
Aluminium Die Casting

Màu sắc - Color

BLACK WHITE BRONZE

TBO
OTHER

Chân điêu khắc
Turned leg

4 chân và kệ
4 legs & shelf

Kiểu chân bàn - Table leg style

BỘ BÀN CAFE
Thành phần - Components

Bộ bàn cafe cao ráo, với mặt bàn tròn nhỏ, giúp tiết 
kiệm diện tích

Ghế tựa lưng cao điêu khắc hoa sen, đảm bảo 
dáng ngồi chuẩn mực

Tùy chọn màu sắc và kiểu dáng theo sở thích và 
khung cảnh của bạn.

The cafe table is tall, with a small round table 
top, which saves space

High back chair with lotus sculpture, making sure a 
wellknown sitting posture

Colors and styles can be changed to suit your 
preferences and the environment.
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CAFE FURNITURE

Bố trí - Layout
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Bàn vuông mặt gỗ
Wooden Countertops Square Table
Vật liệu: Chân nhôm, mặt gỗ HDF
Material: Aluminum leg, HDF countertop

Bàn vuông mặt gỗ
Wooden Countertops Round Table
Vật liệu: Chân nhôm, mặt gỗ HDF
Material: Aluminum leg, HDF countertop

4 chân và kệ
4 legs & shelf

Màu sắc gỗ - Color wooden

Chân điêu khắc
Turned leg

Chân điêu khắc có kệ
Turned leg with shelf

Kiểu dáng - Style

Màu sắc bàn - Color table

BÀN NHÔM MẶT GỖ
Tiêu chuẩn kỹ thuật - Technical Specifications

BLACK WHITE BRONZE

TBO
OTHER

Thêm cá tính với tùy chọn mặt bàn bằng gỗ HDF 
cho những vị trí trong nhà hoặc có mái che

Gỗ đã được xử lý cho bề mặt láng mịn, không mối 
mọt và độ bền cao 

Đa dạng màu sắc và kích thước, tương ứng cho 
các dạng bàn khác nhau

Add persona with optional HDF wooden countertops 
for indoor or sheltered locations

The wood has been treated to ensure a smooth 
surface, the absence of termites, and long-term 
durability.

Various colorations and sizes, corresponding to 
different table styles
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ALU TABLE WOODEN COUNTERTOP


