
Công Ty TNHH SX-DV Minh Phát

Category Chairs

GHẾ TRANG ĐIỂM

Description

- Nếu bạn yêu người phụ nữ của mình, hãy làm cho cô ấy một chiếc
bàn trang điểm. 
- Bàn trang điểm là nơi để người phụ nữ làm đẹp mỗi ngày. Từ lâu, đó
giống như là một nhu cầu không thể thiếu đối với phái đẹp của chúng
ta. 
- Để giúp bạn làm việc đó, Công ty Minh Phát luôn tạo ra những mẫu
mới, đẹp để bạn có thể làm vui lòng người phụ nữ của mình.

Category Tables

BÀN VĂN PHÒNG

Description

Bàn Làm Việc Văn Phòng là đồ vật quen thuộc và không thể thiếu với
mỗi một người nhân viên văn phòng. Tùy theo nhu cầu sử dụng của
mỗi người hoặc tùy theo cấp độ của họ trong công ty mà bàn làm việc
được thiết kế với những kiểu dáng khác nhau. Gọn gàng hiệu dụng
như bàn nhân viên, sang trong và uy nghiêm cho các mẫu bàn của
trưởng phòng, trường nhóm! 
Đa dạng về mẫu mã, phong phú về chất lượng. 

Chúng tôi cung cấp cho các bạn tất cả các sản phẩm bàn làm việc do
Công ty TNHH SX-DV Minh Phát sản xuất với chung loại và mẫu mã đa
dạng. 

Uy tín, chất lượng cao, phục vụ nhiệt tình là phương châm tiên quyết
của chúng tôi
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Category Tables

BÀN PHẤN 110

Description

Bạn cần bàn trang điểm thật đẹp? Bộ bàn ghế trang điểm giá tốt nhất? 

Hãy đến Nội Thất Minh Phát - nhà sản xuất bàn trang điểm chất lượng
cao tại Việt Nam

Liên hệ : 197, Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí
Minh

Category Tables

BÀN PHẤN 0911

Description

Nội Thất Minh Phát cung cấp sản phẩm bàn phấn, bàn trang điểm đẹp
với thiết kế tinh tế độc đáo được làm từ vật liệu gỗ óc chó cao cấp.

Liên hệ : 197, Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí
Minh

Category Bags

MÀNG GHÉP OPP

Description

- Chất liệu: Làm từ PP/OPP/PE.
- Sản phẩm được sử dụng để đóng gói thực phẩm như cơm sấy, muối,
và các sản phẩm cùng loại.
- Sản phẩm được in chất lượng cao, đường ép và độ bám dính bền, đáp
ứng được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm không độc hại cho người
sử dụng.
- Sản phẩm in được nhiều màu, tư vấn thiết kế mẫu market miễn phí
theo yêu cầu của khách hàng.

Category Bags

TÚI PE SỬA TRẮNG

Description

- Sản phẩm được in chất lượng cao, đường ép và độ bám dính bền, đáp
ứng được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm không độc hại cho người
sử dụng.

- Sản phẩm in được nhiều màu, tư vấn thiết kế mẫu market miễn phí
theo yêu cầu của khách hàng.
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Category Bags

CUỘN PE

Description

Cuộn PE khổ lớn. ... Bao bì các loại · Màng PE quấn Pallet · Màng phủ
nông nghiệp ·Cuộn PE khổ lớn · Màng nuôi tôm · Màng nhà kính · Ống
truyền nước PE

Địa Chỉ: 2/4, Đường Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện
Hóc Môn, HCM

Category Bags

TÚI PVC DẺO

Description

- Túi làm bằng nhựa dẽo, mềm có thể gấp gọn mà không bị gãy
- Túi có khoá kéo, có nhiều kích thước thích hợp cho nhiều mục đích sử
dụng như bóp đựng viết, đựng tài liệu, đựng CD passport, hoặc giấy tờ

Category Bags

CUỘN XỐP HƠI

Description

Màng xốp hơi (màng giảm chấn) có nhiều túi khí nhỏ (bọt khí) được cấu
tạo tùy theo nhu cầu mà có thể sử dụng bao bì xốp hơi dạng cuộn khác
nhau.

Địa Chỉ: 2/4, Đường Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân,Xã Bà Điểm, Huyện
Hóc Môn, HCM

Category Bags

TÚI PE ÉP QUAI XÁCH

Description

Những năm gần đây, túi mua sắm PE đã trở nên rất phổ biến đối với
nhiều người tiêu dùng và được sử dụng phổ biến trong các siêu thị,
giảm chất thải trong môi trường một cách đáng kể. 

Địa Chỉ: 2/4, Đường Nguyễn Thị Sóc, Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện
Hóc Môn, HCM
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Category Chairs
Brand Minh Phát
Chất Liệu PU
Chủng loại Ghế Giám Đốc

GHẾ GIÁM ĐỐC A68

Description

Ghế giám đốc, xoay 360 độ, ngồi êm ái, siêu bền.

Liên hệ : 197, Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí
Minh

Category TV shelf
Brand Minh Phát
Sản Xuất : Công ty Minh Phát

KỆ TIVI

Description

Địa Chỉ: 197 Ngô Gia Tự, P.3, Q.10, TP. HCM

Category Bags
Brand Minh Phát

TÚI PE SỬA TRẮNG

Description

- Sản phẩm được in chất lượng cao, đường ép và độ bám dính bền, đáp
ứng được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm không độc hại cho người
sử dụng.
- Sản phẩm in được nhiều màu, tư vấn thiết kế mẫu market miễn phí
theo yêu cầu của khách hàng.
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Category Sofas & Armchairs
Brand Minh Phát
Chất liệu Đa dạng
Phong cách Sang trọng, chuyên nghiệp
Phù hợp sử dụng Phòng khách, văn phòng
Liên hệ (84-8) 3883 5789

Sofas

Description

Sofa (salon) Minh Phát mang đến sự sang trọng, tiện nghi cho phòng
khách. Thiết kế theo xu hướng hiện đại, đường nét đơn giản, hoa văn
phong phú, độc đáo về màu sắc tạo nên những bộ sofa Kymdan sinh
động, trẻ trung, trang nhã. 

Category Tables
Brand Minh Phát
Chất Liệu Gỗ
Phong Cách Cổ điển
Phù Hợp Văn Phòng Giám Đốc
Liên hệ (84-8) 3883 5789

BÀN HỌP CAO CẤP

Description

Bàn họp sơn Minh Phát là dòng sản phẩm bàn họp sử dụng chất
liệu gỗ sơn PU cao cấp với kiểu dáng sang trọng, có họa tiết trang trí

Category Chairs
Brand Minh Phát
Tên Loại Ghế Văn Phòng
Phong Cách Chuyên Nghiệp
Phù Hợp sử dụng Ghế nhân viên, ghế trưởng phòng

GHẾ VĂN PHÒNG

Description

Ghế văn phòng với mẫu mã đa dạng từ ghế xoay, ghế lưới, ghế chân
quỳ... và kiểu dáng đẹp, chức năng phong phú đáp ứng trọn vẹn nhu
cầu.

Tel (84-8) 3883 5329
Tel (84-8) 3883 5789
E-Mail mppolybag@yahoo.com
E-Mail mp_furniture@yahoo.com

Công Ty TNHH SX-DV Minh Phát

197, Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh Facebook
www.facebook.com/pages/N%E1%BB%99i-

Th%E1%BA%A5t-Bao-B%C3%AC-Minh-
Ph%C3%A1t/1475034336099101
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