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Giới thiệu 
Chậu rửa CARINY được sản xuất trên công nghệ hiện đại, gia 

đình bạn có thể yên tâm về chất lượng cũng như sự an toàn cho sức 
khỏe. Với kiểu dáng sang trọng –  thiết kế tinh xảo - Chất liệu siêu 
bền sẽ làm hài lòng tất cả quý khách hàng ,những người nội trợ khó 
tính. Các dòng chậu rửa đa dạng: chậu inox dập liền khối, chậu inox 
thủ công, chậu inox mặt kính cường lực. Sản phẩm được sản xuất 
bằng chất liệu inox 304, có nhiều mẫu mã, kích thước phù hợp với 
mọi nhu cầu của người sử dụng, đảm bảo độ bền theo thời gian.

Vòi rửa CARINY rất đa dạng, phong phú, với các dòng sản phẩm 
như vòi rửa kiểu dáng cổ điển, hiện đại, vòi rửa hoa Tulip, vòi rửa 
vân đá, vòi đồng giả cổ,.. Sự khác biệt của vòi chậu rửa CARINY 
chính là dòng sản phẩm vòi rửa tích hợp 3 đường nước (Nóng- 
Lạnh- R/O), đây là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề về sức khoẻ, và 
tiện ích cho người sử dụng.

CARINY mang cuộc sống hiện đại đến từng gia đình Việt!

Tensile sink series Handmade sink series. Glass stainless steel sink series
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ST-10050S / ĐG: 3.700.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố, 1 bàn ráo nước, mặt inox 
bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 1000mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 970mm*470mm.

ST-8050R  / ĐG: 3.350.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố, mặt inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 800mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 770mm*470mm.

ST-430  / ĐG: 1.850.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố tròn, mặt inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,0mm.
• Kích thước: 430mm*430mm*220mm

CHẬU RỬA 
DẬP LIỀN 
KHỐI
(Tensile Sink)

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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ST-9243 / ĐG: 3.960.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch, có chỗ cắm dao, mặt 
inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 920mm*430mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 910mm*400mm.

ST-9143R / ĐG: 3.910.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch, 1 bàn ráo nước, có 
chỗ cắm dao, mặt inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 910mm*430mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 880mm*400mm.

ST-8348 / ĐG: 3.800.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố cân, có hố khoan vòi, mặt 
inox bóng
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 830mm*480mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 800mm*450mm.

ST-8448 / ĐG: 3.900.000 VNĐ 
• Chậu rửa 2 hố lệch, có chỗ cắm dao, mặt 
inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 840mm*480mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 810mm*450mm

ST-12050R / ĐG: 4.500.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố cân, 1 bàn ráo nước, mặt 
inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 1200mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 1180mm*470mm.

ST-8245L / ĐG: 3.600.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch, mặt inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 820mm*450mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 790mm*420mm.

ST-7846R / ĐG: 3.100.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố cân, có chỗ cắm dao, mặt 
inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước:  760mm*460mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 730mm*430mm.

ST-9445R / ĐG: 4.230.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch, 1 bàn ráo nước, có 
chỗ để xà bông, mặt inox bóng.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 0,9mm.
• Kích thước: 940mm*450mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 880mm*420mm.

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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CHẬU RỬA 
THỦ CÔNG
(Handmade Sink)
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SH-2202 / ĐG: 8.900.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố, 1 bàn ráo nước, mặt 
INOX mờ, góc R10.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 960mm*450mm*220mm,
• Kích thước lắp đặt :  930mm*420mm,

 SH-3011 / ĐG: 7.900.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố cân, mặt inox mờ, góc R0
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 820mm*450mm*220mm
• KT lắp đặt : 790mm*420mm*220mm

SH-2109 / ĐG: 7.800.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch, mặt inox mờ, góc 
R10
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 780mm*450mm*210mm.
• Kích thước lắp đặt : 750mm*420mm.

SH-2105 / ĐG: 8.150.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch, mặt inox mờ, góc R0
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 810mm*430mm*215mm.
• Kích thước lắp đặt : 790mm*410mm

SH-1010 / ĐG: 5.900.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố, mặt inox mờ, góc R0.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 540mm*510mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 510mm*470mm.

SH-9151 / ĐG: 7.900.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố, có bàn ráo nước, mặt inox 
mờ, góc R10
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 915mm*508mm*230mm.
• Kích thước lắp đặt : 890mm*480mm.

SH-100D / ĐG: 5.800.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố, mặt inox mờ, góc R0
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 580mm*450mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 550mm*420mm.

SH-8345 / ĐG: 8.300.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố cân, không có bàn, mặt 
inox mờ, góc R0.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 830mm*450mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 800mm*420mm.

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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SH-200E / ĐG: 8.000.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố không có bàn, mặt INOX 
mờ, góc R10.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 800mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 770mm*470mm.

SH-101 / ĐG: 7.900.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố, 1 bàn ráo nước, mặt INOX 
mờ, góc R0.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 1000mm*500mm*230mm.
• Kích thước lắp đặt : 970mm*470mm.

SH-200C  / ĐG: 8.600.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố, không có bàn, mặt INOX 
mờ, góc R10.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 860mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 830mm*470mm

SH-200B / ĐG: 8.600.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố, không có bàn, mặt INOX 
mờ, góc R0
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 860mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 830mm*470mm

Đặc tính nổi bật:

• Chậu rửa inox kiểu dáng sang trọng, bề mặt sáng bóng, chi tiết tinh xảo, mượt mà giúp bạn 
thiết kế được 1 căn bếp sang trọng và tinh tế, phù hợp với mọi không gian.

• Được sản xuất từ vật liệu siêu bền INOX SUS 304, sản xuất trên dây chuyền công nghệ 
hiện đại của Châu Âu . có độ cứng vững, độ bền rất cao.

• Phun chống ồn

• Chậu được dập liền khối khiến tuổi thọ của sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại. 
Các góc chậu được hàn lại và xử lý tạo góc R = 10 độ, thẩm mỹ cao, dễ lau chùi, không 
bám bẩn.

• Lọc rác được thiết kế  để lọc nước nhanh

• Chịu được tẩy rửa và axit nhẹ

Lưu ý khi sử dụng:

• Không để vật sắc nhọn rơi trực tiếp trên bề mặt sản phẩm vì có khả năng trầy xước, thủng. 
móp méo.

• Không sử dụng hoặc để lẫn với axit, các chất có độ ăn mòn kim loại cao.

• Không để các vật nặng đè lên sản phẩm.

SH-5004  / ĐG: 9.350.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố, có bàn ráo nước, mặt 
inox mờ, góc R0.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 1200mm*450mm*220mm.
• KT lắp đặt : 1170mm*420mm*220mm.

SH-201B (SH) / ĐG: 9.800.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố, 1 bàn ráo nước, mặt 
INOX mờ, góc R0.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm.
• Kích thước: 1200mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 1170mm*470mm
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SG-2901L / ĐG: 12.000.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch + bàn phải
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm. Mặt 
kính cường lực dầy 0,8mm.
• Kích thước: 1000mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 970mm*470mm.

SG-2901R / ĐG: 12.000.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố lệch + bàn trái
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm. Mặt 
kính cường lực dầy 0,8mm.
• Kích thước: 1000mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 970mm*470mm.

SG-2902 / ĐG: 10.300.000 VNĐ
• Chậu rửa 2 hố, chậu INOX mặt kính.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm. Mặt 
kính cường lực dầy 0,8mm.
• Kích thước: 860mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 830mm*470mm

SG-7643M / ĐG: 9.600.000 VNĐ
• Chậu rửa 1 hố, 1 bàn ráo nước.
• Chất liệu: inox 304 độ dầy 1,2mm. Mặt 
kính cường lực dầy 0,8mm.
• Kích thước: 860mm*500mm*220mm.
• Kích thước lắp đặt : 830mm*470mm

CHẬU INOX 
MẶT KÍNH
(Glass stainless Steel 
Sink)

NEW

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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CHẬU ĐÁ 
HOA CƯƠNG
(Granite Sink)

model: WAL2
• Chậu 1 hố rửa, có lỗ xả tràn, có 
cánh để khô ráo nước.

model: WAL1
• Chậu 1 hố rửa, có xả tràn, có 
cánh để ráo nước.

model: SWA1
• Chậu 1 hố lở.

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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model: ENC1
• Chậu 2 hố rửa, có xả tràn, có 
cánh để khô ráo nước.

model: VIC3
• Chậu 2 hố rửa, có xả tràn, không có 
cánh để khô ráo nước.

model: LAC1
• Chậu 2 hố rửa lớn, không có cánh để 
khô ráo nước.

model: LAC2
• Chậu 2 hố rửa lớn, có xả tràn, không 
có cánh để khô ráo nước.

model: LMC5
• Chậu 2 hố rửa lớn, có xả tràn, không 
có cánh để khô ráo nước.

model: JAC1
• Chậu 2 hố rửa, có xả tràn, có 
cánh để khô ráo nước.

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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  S3 / ĐG: 400.000 VNĐ
• Xịt xà phòng bình bằng inox
• Lắp âm chậu rửa

  S2 / ĐG: 350.000 VNĐ
• Xịt xà phòng bình bằng nhựa
• Lắp âm chậu rửa

PHỤ KIỆN ( Accessories )

  C-2 / ĐG: 490.000 VNĐ
• Thớt gỗ hình chữ nhật 
• Kích thước : 430mm x 262mm x 27mm
• Sử dụng cho chậu MS: 8245 & 9445

  TK - 01 / ĐG: 650.000 VNĐ
• Thớt kính cường lực
• Kích thước : 543mm x 300mm
• Phù hợp với chậu kích thước rộng 500mm

  TK - 02 / ĐG: 650.000 VNĐ
• Thớt kính cường lực
• Kích thước : 490mm x 300mm
• Phù hợp với chậu kích thước rộng trong 
lòng 442mm

  MS-4 / ĐG: 280.000 VNĐ
• Rổ ráo nước nan thưa
• Kích thước: 357mm x 323mm x100mm

  MS-5 / ĐG: 380.000 VNĐ
• Rổ ráo nước nan thưa
• Kích thước:: 
310mm x 300mm x140mm

  MS-3 / ĐG: 280.000 VNĐ
• Rổ ráo nước
• Kích thước: 
320mm x 300mm x 50mm

  MS-2 / ĐG: 890.000 VNĐ
• Mành ráo nước
• Kích thước : 440mm x 340mm

  MS-1 / ĐG: 890.000 VNĐ
• Rổ ráo nước inox đặc
• Kích thước : 440mm x 180mm

  C-3 / ĐG: 490.000 VNĐ
• Thớt gỗ góc xéo
• Kích thước : 430mm x 262mm x 27mm
• Sử dụng cho chậu MS: 8448

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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  VCR-1066 / ĐG: 4.300.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên chất bề 
mặt mạ chrome.
• Dạng hoa Tulip.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

  VCR-1067 / ĐG: 4.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước, có dây rút (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên chất bề 
mặt mạ chrome.
• Dạng hoa Tulip.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VÒI RỬA 2 ĐƯỜNG NƯỚC
( Kitchen Faucet )

  MS-5 / ĐG: 380.000 VNĐ
• Rổ ráo nước nan thưa
• Kích thước:: 
310mm x 300mm x140mm

  VCR-1357 / ĐG: 3.900.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước, có dây rút (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên chất bề 
mặt mạ chrome.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Có thêm 
chế độ sen tắm.
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VCR-1279 / ĐG: 1.850.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên 
chất bề mặt mạ chrome.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VCR-1159 / ĐG: 2.500.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên 
chất bề mặt mạ chrome.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VCR-0346 / ĐG: 12.500.000 VNĐ
• Vòi cảm ứng nóng lạnh, có 2 chế độ 
dùng thường và dùng cảm ứng
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên 
chất bề mặt mạ chrome.
• Tính năng: Chỉ cần vuốt nhẹ vào phân 
thân vòi là nước tự động chảy hoặc tắt.

i-2388 / ĐG: 9.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên 
chất bề mặt mạ chrome.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

i-0810 / ĐG: 8.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng 
nguyên chất bề mặt mạ chrome.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT

i-2451 / ĐG: 2.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên 
chất bề mặt mạ chrome.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
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VÒI RỬA 3 ĐƯỜNG NƯỚC
( 3 ways Kitchen Faucet )
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VRO-0902 / ĐG: 4.300.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất bề mặt mạ chrome.
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VRO-5268 / ĐG: 4.950.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất, bề mặt mạ chrome
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VRO-1356 / ĐG: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất,  bề mặt mạ chrome
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VRO-8668 / ĐG: 12.500.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 4 đường nước ( nóng - lạnh chưa 
lọc & nóng - lạnh RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất mạ chrome.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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VRO-3303 / ĐG: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất bề mặt mạ chrome.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt

VRO-3409 / ĐG: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liệu : bằng đồng nguyên chất bề mặt mạ chrome.
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VRO-3320 / ĐG: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liệu: đồng mạ inox.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

  VRO-3403 / ĐG: 6.700.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: Thép không rỉ ( SUS 304 )
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt

VRO-3402 / ĐG: 6.700.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: Thép không rỉ ( SUS 304 )
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VRO-3318 / ĐG: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước ( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất bề mặt mạ chrome
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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G-0585 / ĐG: 7.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng 
nguyên chất bề mặt mạ đá.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
• Đầu vòi kéo ra được, 2 kiểu tia 
nước trên đầu phun

VCR-3730S / ĐG: 5.700.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên 
chất bề mặt mạ đá.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

G-S550P / ĐG: 6.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng nguyên 
chất bề mặt mạ đá.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
• Cần vòi lật nghiêng

G-2780 / ĐG: 5.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng 
nguyên chất bề mặt mạ đá.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
• Đầu vòi kéo ra được, 2 kiểu tia 
nước trên đầu phun

G-2551 / ĐG: 4.450.000 VNĐ
• Ngõ ra nóng lạnh hỗn hợp
• Cổ vòi xoay 3600

• Thân đồng thau, bề mặt sơn mạ 
Granite

G-2411 / ĐG: 3.950.000 VNĐ
• Vòi 2 đường nước (nóng, lạnh).
• Chất liệu : 100% bằng đồng 
nguyên chất bề mặt mạ đá.
• Tính năng: nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VRO-3303 / ĐG: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước 
( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất, 
bề mặt mạ đá
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VRO-3304 / ĐG: 4.750.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước 
( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên chất, 
bề mặt mạ đá
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

G-2665 / ĐG: 6.950.000 VNĐ
• Vòi rửa bát tích hợp 3 đường nước 
( nóng, lạnh & RO )
• Chất liêụ: 100% đồng nguyên 
chất, bề mặt mạ đá
• Cổ vòi xoay 3600.
• Tính năng : nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

VÒI VÂN ĐÁ ( Stone Kitchen Faucet )

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT
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Nhà phân phối:

Add: 150 Nguyễn An Ninh, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

T: 04-36282 666 / F: 04- 3628 2777 / Hotline: 0123 6282 666

W: hunggia.com / E: info@hunggia.com

CÔNG TY TNHH HÙNG GIA

Mang cuộc sống hiện đại đến từng gia đình Việt!

Office: Flat C, 4/F, Civic Commercial Building, 
165-167 Woosung Str., Kowloon, Hong Kong
T: +852-3050 1725  / F: +852-3069 7785 

CARINY FURNITURE HARDWARES Co., Ltd


