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1. TỦ CHỨA VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP 

Industrial storage cabinet 
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Tủ chứa vật tư 1 cánh loại cao 900mm/Single door cabinet 900mm height 

 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1101 

Kích thước/Dims.: H900xW600xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1002 

Kích thước/Dims.: H900xW600xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1103 

Kích thước/Dims.: H900xW600xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 



5 
Email: mdk@mdkvn.com, website: www.mdkvn.com 

 

Tủ chứa vật tư 1 cánh loại cao 1800mm/ Single door cabinet 1800mm height 

 

 

 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1201 

Kích thước/Dims.: H1800xW600xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1202 

Kích thước/Dims.: H1800xW600xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1203 

Kích thước/Dims.: H1800xW600xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tủ chứa 2 cánh loại cao 900mm/ Double door cabinet 900mm height 

 

 

 

          

 

 

 

 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1301 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1302 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1303 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tủ chứa 2 cánh loại cao 1800mm/ Double door cabinet 1800mm height 

 
 

 

 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1401 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1402 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/storage cabinet 

Mã số/Part number: MDK-1403 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tủ chứa hoá chất  chống cháy/FM guide flammable solvent storage cabinet 

 

 

 

Tên /name: Tủ chứa dung môi/flammable storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-FM57 

Kích thước/Dims.: H1190xW595xD460 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 2 lớp dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness double wall. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa dung môi/flammable storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-FM114 

Kích thước/Dims.: H1190xW1090xD460 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 2 lớp dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness double wall. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Tủ chứa dung môi/flammable storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-FM170 

Kích thước/Dims.: H1720xW1090xD460 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 2 lớp dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness double wall. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa dung môi/flammable storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-FM340 

Kích thước/Dims.: H1720xW1090xD860 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 2 lớp dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness double wall. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa dung môi/flammable storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-FM170 G 

Kích thước/Dims.: H1720xW1090xD460 mm 

Chất liệu/material: thép tấm 2 lớp dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness double wall. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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2. TỦ CHỨA ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA 

Workshop cabinet 

 

 

 
 

Tủ chứa đồ nghề loại cao 900mm/Storage cabinet 900mm height 
 

   
 

  

Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number: MDK-2101 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number: MDK-2102 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tủ chứa đồ nghề loại cao 1800mm/ Storage cabinet 1800mm height 
 

 

 

 

Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number: MDK-2201 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number: MDK-2202 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number: MDK-2203 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number: MDK-2301 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number: MDK-2302 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa đồ nghề/tool cabinet 

Mã số/Part number:  

Kích thước/Dims.:  

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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3. TỦ CHỨA VẬT TƯ VĂN PHÒNG 

OFFICE CABINET 
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Hộc tủ văn phòng 

 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3101 

Kích thước/Dims.: H710Xw460xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3102 

Kích thước/Dims.: H1020Xw460xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3103 

Kích thước/Dims.: H1350Xw460xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tủ văn phòng loại cao 900mm/ Office cabinet 900mm height 

 

 

 

 

   

 

 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3201 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3202 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3203 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tủ văn phòng loại cao 1800mm/ Office cabinet 1800mm height 

  

 

  

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3301 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3302 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3303 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3304 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3305 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3306 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3307 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hồ sơ/document cabinet 

Mã số/Part number: MDK-3401 

Kích thước/Dims.: H1800xW1500xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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4. TỦ CHỨA ĐỒ CÁ NHÂN/ LOCKER 

 

  

 

  

Tên /name: Tủ cá nhân/locker 

Mã số/Part number: MDK-4101 

Kích thước/Dims.: H1800xW400xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 0.8mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 0.8mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ cá nhân/locker 

Mã số/Part number: MDK-4102 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 0.8mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 0.8mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ cá nhân/locker 

Mã số/Part number: MDK-4103 

Kích thước/Dims.: H1800xW1200xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 0.8mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 0.8mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Tủ cá nhân/locker 

Mã số/Part number: MDK-4104 

Kích thước/Dims.: H1800xW2400xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 0.8mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 0.8mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request  

Tên /name: Tủ cá nhân/locker 

Mã số/Part number: MDK-4201 

Kích thước/Dims.: H1800xW600xD550 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ cá nhân/locker 

Mã số/Part number:  

Kích thước/Dims.:  

Chất liệu/material: thép tấm dày 1mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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5. KỆ CHỨA VẬT TƯ 

SheMDKe/rack 

 

 

 

 

 

Tên /name: Kệ/SheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5101 

Kích thước/Dims.: H1800xW1200xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Kệ/SheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5102 

Kích thước/Dims.: H1800xW2400xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Kệ/SheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5103 

Kích thước/Dims.: H1800xW3600xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Kệ/SheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5201 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Kệ/SheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5202 

Kích thước/Dims.: H1800xW1200xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Kệ/SheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5203 

Kích thước/Dims.: H1800xW3000xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Kệ/SheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5203 

Kích thước/Dims.: H1800xW3000xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Kệ di động/Movable sheMDKe 

Mã số/Part number: MDK-5203 

Kích thước/Dims.: H1800xW3000xD550 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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6. BÀN THAO TÁC CÔNG NGHIỆP 

Industrial Work Bench 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6101 

Kích thước/Dims.: H800xW1200xD750 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.5mm mặt 5mm 

sơn tĩnh điện/Steel powder coated 1.5mm, worktop 

5mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6102 

Kích thước/Dims.: H800xW1200xD750 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2, 1.5mm mặt 

5mm sơn tĩnh điện/Steel powder coated 1.2, 

1.5mm, worktop 5mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6103 

Kích thước/Dims.: H800xW1200xD750 

Chất liệu/material: thép tấm dày 3mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 3mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6201 

Kích thước/Dims.: H800/1800xW1200xD750 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6202 

Kích thước/Dims.: H800/1300xW900xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6203 

Kích thước/Dims.: H800/1500xW1200xD750 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2, 1.5mm, mặt 

dày 5mm sơn tĩnh điện/Steel powder coated 

1.2,1.5mm thickness, worktop 5mm. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6204 

Kích thước/Dims.: H800/1500xW1200xD750 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2, 1.5mm, mặt 

dày 5mm sơn tĩnh điện/Steel powder coated 

1.2,1.5mm thickness, worktop 5mm. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn thao tác/Workbench 

Mã số/Part number: MDK-6205 

Kích thước/Dims.: H800xW1500xD750 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2, mặt dày 5mm 

sơn tĩnh điện/Steel powder coated 1.2mm 

thickness, worktop 5mm. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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7. BÀN VĂN PHÒNG 

Office Desk 

 

   
 

 

 
 
 

 

  
 

Tên /name: Bàn văn phòng/Office desk 

Mã số/Part number: MDK-7101 

Kích thước/Dims.: H750xW1200xD700 

Chất liệu/material: thép hộp dày 1.2, mặt MDF dày 

18mm sơn tĩnh điện/Steel powder coated 1.2mm 

thickness, worktop MDF 18mm. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn văn phòng/Office desk 

Mã số/Part number: MDK-7102 

Kích thước/Dims.: H750xW1200xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn văn phòng/Office desk 

Mã số/Part number: MDK-7103 

Kích thước/Dims.: H760xW1200xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2, khung dày 5mm, 

mặt MDF dày 18mm sơn tĩnh điện/Steel powder coated 

1.2mm thickness, frame 5mm, worktop MDF 18mm. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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8. XE ĐẨY HÀNG, XE ĐỒ NGHỀ CƠ KHÍ 

Tool trolley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
Email: mdk@mdkvn.com, website: www.mdkvn.com 

 

Xe đẩy hàng/ Trolley 

  

 

 

 

 

 

  

 

Tên /name: Xe đẩy/Trolley 

Mã số/Part number: MDK-8101 

Kích thước/Dims.: H1000xW900xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy/Trolley 

Mã số/Part number: MDK-8102 

Kích thước/Dims.: H1000xW900xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy/Trolley 

Mã số/Part number: MDK-8103 

Kích thước/Dims.: H1000xW900xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Xe đẩy/Trolley 

Mã số/Part number: MDK-8104 

Kích thước/Dims.: H1000xW900xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy/Trolley 

Mã số/Part number: MDK-8105 

Kích thước/Dims.: H1500xW900xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy/Trolley 

Mã số/Part number: MDK-8106 

Kích thước/Dims.: H1500xW900xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Xe đồ nghề cơ khí/ Tool trolley 

 

   

 

 

 

 

 

Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8201 

Kích thước/Dims.: H800xW500xD430 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm/Steel 

powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8202 

Kích thước/Dims.: H850xW800xD450 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8203 

Kích thước/Dims.: H850xW800xD480 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8204 

Kích thước/Dims.: H850xW730xD380 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8205 

Kích thước/Dims.: H850xW730xD380 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8301 

Kích thước/Dims.: H850xW800xD480 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8401 

Kích thước/Dims.: H850xW900xD480 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8402 

Kích thước/Dims.: H850xW900xD480 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Xe đẩy đồ nghề/Tool trolley 

Mã số/Part number: MDK-8403 

Kích thước/Dims.: H850xW900xD480 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Xe đẩy hàng/trolley 

Mã số/Part number: MDK-8404 

Kích thước/Dims.: H1250xW500xD480 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 32mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 32mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Kệ treo dụng cụ/Tool rack 

Mã số/Part number: MDK-8405 

Kích thước/Dims.: H1500xW1200xD600 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm 

phi 27mm/Steel powder coated 1.2mm thickness, 

handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Kệ treo dụng cụ/Tool rack 

Mã số/Part number: MDK-8405 

Kích thước/Dims.: H2200xW1100xD30 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm, tay cầm phi 27mm/Steel 

powder coated 1.2mm thickness, handle 27mm diameter. 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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9. NỘI THẤT INOX CHO Y TẾ, PHÒNG SẠCH 

Medical & clean room stainless steel furniture 
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Tủ inox y tế, phòng sạch/ medical & cleanroom cabinet 
 

 

  
 

 

 
 
 

 

  
 

Tên /name: tủ chứa vật tư inox/Stainless steel cabinet 

Mã số/Part number: MDK-9101 

Kích thước/Dims.: H900xW900xD550 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless steel 

1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: tủ chứa vật tư inox/Stainless steel cabinet 

Mã số/Part number: MDK-9102 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless steel 1mm 

thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: tủ chứa vật tư inox/Stainless steel cabinet 

Mã số/Part number: MDK-9103 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless steel 1mm 

thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 



37 
Email: mdk@mdkvn.com, website: www.mdkvn.com 

 

Bàn inox Y tế, phòng sạch/ Medical & cleanroom table 
 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Tên /name: Bàn inox/Stainless steel Table 

Mã số/Part number: MDK-9201 

Kích thước/Dims.: H800xW900xD550 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn inox/Stainless steel Table 

Mã số/Part number: MDK-9202 

Kích thước/Dims.: H1800xW900xD550 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn inox/Stainless steel Table 

Mã số/Part number: MDK-9203 

Kích thước/Dims.: H1800xW1500xD550 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Chậu rửa tay inox cho Y tế, phòng sạch/ Hand wash 

 

 

 

 

 

 

  

Tên /name: chậu rửa inox/Stainless steel sink 

Mã số/Part number: MDK-9301 

Kích thước/Dims.: H800xW700xD600 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: chậu rửa inox/Stainless steel sink 

Mã số/Part number: MDK-9302 

Kích thước/Dims.: H800xW1250xD600 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: chậu rửa inox/Stainless steel sink 

Mã số/Part number: MDK-9303 

Kích thước/Dims.: H800xW1800xD600 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Chậu rửa tay inox cho phòng phẫu thuật/ Disinfected hand wash 

 

 

 

 

 

  

Tên /name: chậu rửa phẫu thuật/Disinfected hand wash 

Mã số/Part number: MDK-9401 

Kích thước/Dims.: H800/1200xW750xD600 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless steel 

1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: chậu rửa phẫu thuật/Disinfected hand wash  

Mã số/Part number: MDK-9402 

Kích thước/Dims.: H800/1200xW1400xD600 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless steel 

1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: chậu rửa phẫu thuật/Disinfected hand wash  

Mã số/Part number: MDK-9403 

Kích thước/Dims.: H800/1200xW2000xD600 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless steel 

1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Vật tư khác cho Y tế, phòng sạch 

   

 

 

 

  

 

Tên /name: xe đẩy/trolley  

Mã số/Part number: MDK-9501 

Kích thước/Dims.: theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: xe thang/ladder trolley  

Mã số/Part number: MDK-9502 

Kích thước/Dims.: theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1.5mm/ Stainless 

steel 1.5mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bàn nâng/lifting table 

Mã số/Part number: MDK-9503 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1.5mm/ Stainless 

steel 1.5mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Ghế inox/stainless steel stool 

Mã số/Part number: MDK-9601 

Kích thước/Dims.:  φ300x550mm 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Ghế inox/stainless steel stool 

Mã số/Part number: MDK-9602 

Kích thước/Dims.:  φ310x(550 – 650)mm 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1.4mm/ Stainless 

steel 1.4mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Ghế inox/stainless steel stool 

Mã số/Part number: MDK-9603 

Kích thước/Dims.:  φ310x(550 – 650)mm 

Chất liệu/material: inox 304 dày 1.4mm/ Stainless 

steel 1.4mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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10. SẢN PHẨM KIM LOẠI NGOÀI TRỜI 

Outdoor steel products 

 

Thùng phân loại rác/ Waste bin 

 

 

   

Tên /name: Thùng rác/Waste bin 

Mã số/Part number: MDK-10101 

Kích thước/Dims.:  φ350xH850mm 

Chất liệu/material: Thép 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Thùng rác/Waste bin 

Mã số/Part number: MDK-10102 

Kích thước/Dims.:  W400xD300xH850mm 

Chất liệu/material: inox 305 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Thùng rác/Waste bin 

Mã số/Part number: MDK-10203 

Kích thước/Dims.:  W900xD400xH1150mm 

Chất liệu/material: inox 305 dày 1mm/ Stainless 

steel 1mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Thùng rác/Waste bin 

Mã số/Part number: MDK-10204 

Kích thước/Dims.:  W900xD400xH1150mm 

Chất liệu/material: Thép 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Thùng rác/Waste bin 

Mã số/Part number: MDK-10205 

Kích thước/Dims.:  3xW400xD400xH1150mm 

Chất liệu/material: Thép 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tủ chứa vật tư ngoài trời/ Outdoor cabinet 

 

  

 

 

 

  

 

 

Tên /name: Tủ ngoài trời/Outdoor cabinet 

Mã số/Part number: MDK-10401 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: Thép 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ chứa khí/Gas cilynder cabinet 

Mã số/Part number: MDK-10402 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: Thép 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Tủ hoá chất ngoài trời/Outdoor chemical cabinet 

Mã số/Part number: MDK-10403 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: Thép 1.5mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated 1.5mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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11. SẢN PHẨM KIM LOẠI KHÁC 

Other steel products 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tên /name: Cửa chống cháy, cửa chì/fire resistant door, lead door 

Mã số/Part number: MDK-11101 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: Thép 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Vỏ tủ điện/Electrical enclosure 

Mã số/Part number: MDK-11102 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: Thép 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Vỏ tủ trạm điện/Electrical kios 

Mã số/Part number: MDK-11103 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: Thép 1.2/1.5/2mm sơn tĩnh 

điện/Steel powder coated 1.2/1.5/2mm thickness 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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Tên /name: Thang máng điện/tray & trunking  

Mã số/Part number: MDK-10303 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: theo yêu cầu/on request 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: lan can bảo vệ/barrier  

Mã số/Part number: MDK-10303 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: theo yêu cầu/on request 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Cầu thang/Steel stair  

Mã số/Part number: MDK-10303 

Kích thước/Dims.:  theo yêu cầu/on request 

Chất liệu/material: theo yêu cầu/on request 

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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VẬT TƯ AN TOÀN HOÁ CHẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tên /name: Bộ tắm và rửa mắt khẩn 

cấp/Emmergency whoser & eyewash 

Mã số/Part number: ESE, ESE-H 

Kích thước/Dims.:   

Chất liệu/material:  

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bộ tắm và rửa mắt khẩn 

cấp/Emmergency whoser & eyewash 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.:    

Chất liệu/material:   

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 

Tên /name: Bộ tắm và rửa mắt khẩn 

cấp/Emmergency whoser & eyewash 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.:    

Chất liệu/material:  

Giá/Price: vui lòng liên hệ/ on request 
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TỦ CHỐNG CHÁY 90/30 PHÚT 

Dòng Q-CLASSIC-90: thiết kế cơ bản với cửa 2 cánh mở 

Tủ loại 2 cánh mở kích thước W1193xH1950xD615mm 

   

Order No. 30001-040-33635 Order No. 30001-046-33649 Order No. 30001-041-33647 

Cánh tủ sơn màu vàng, cung 
cấp 3 kệ và 1 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu đỏ, cung 
cấp 6 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu xám, cung 
cấp 4 khay bằng sắt 

 

Tủ loại 2 cánh mở kích thước W893xH1950xD615mm 

   

Order No. 30041-040-33622 Order No. 30041-041-33629 Order No. 30041-047-33627 

Cánh tủ sơn màu vàng, cung 
cấp 3 kệ và 1 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu xám, cung 
cấp 6 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu xanh, cung 
cấp 4 khay bằng sắt 

 

Tủ loại 1 cánh mở kích thước W599xH1950xD615mm 

   
Order No. 30072-040-33600 Order No. 30072-047-33610 Order No. 30072-046-33608 

Cánh tủ sơn màu vàng, cung 
cấp 3 kệ và 1 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu xanh, cung 
cấp 6 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu đỏ, cung 
cấp 4 khay bằng sắt 
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Dòng Q-PEGASUS-90: thiết kế cơ bản với cửa 2 cánh mở, hệ thống giữ cửa hệ thống tự đóng cửa 
(TSA), và cơ cấu mở cửa 1 tay (AGT). 

Tủ loại 2 cánh mở kích thước W1193xH1950xD615mm 

    
Order No. 30002-040-33635 Order No. 30002-048-33649 Order No. 30002-050-33647 

Cánh tủ sơn màu vàng, cung 
cấp 3 kệ và 1 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu xanh, cung 
cấp 6 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu trắng sữa, 
cung cấp 4 khay bằng sắt 

 

Tủ loại 2 cánh mở kích thước W893xH1950xD615mm 

 
   

Order No. 30042-040-33622 Order No. 30042-047-33629 Order No. 30042-046-33627 

Cánh tủ sơn màu vàng, cung 
cấp 3 kệ và 1 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu xanh, cung 
cấp 6 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu đỏ, cung 
cấp 4 khay bằng sắt 

 

Tủ loại 1 cánh mở kích thước W599xH1950xD615mm 

   
Order No. 30074-040-33600 Order No. 30074-047-33610 Order No. 30074-046-33608 

Cánh tủ sơn màu vàng, cung 
cấp 3 kệ và 1 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu xanh, cung 
cấp 6 khay bằng sắt 

Cánh tủ sơn màu đỏ, cung 
cấp 4 khay bằng sắt 
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Chúng tôi nhận gia công trên kim loại tấm các sản phẩm với kích thước, 

mẫu mã theo yêu cầu. Quý khách quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ xin 

liên hệ với chúng tôi. 

 

CÔNG TY TNHH M.D.K  

BỘ PHẬN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

Nhà máy: Lô 7-8, Khu C1, KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Email: mdk@mdkvn.com; website: www.mdkvn.com 


