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STT Tên gọi sản phẩm Thông số kỹ thuật Giá bán( VNĐ) 

1 

Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -620 , chiều dài 20m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -620 

Chiều dài ống: 20 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

11500000 

2 

Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -630 , chiều dài 30m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -630 

Chiều dài ống: 30 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

12300000 

3 

Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -640 , chiều dài 40m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -640 

Chiều dài ống: 40 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

12275000 



Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

4 

Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -650 , chiều dài 50m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -650 

Chiều dài ống: 50 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

14200000 

5 

Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -820 , chiều dài 20m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -820 

Chiều dài ống: 20 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 15 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

11688000 

6 

Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -830 , chiều dài 30m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -830 

Chiều dài ống: 30 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 15 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

12650000 

7 

Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -840 , chiều dài 40m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -840 

Chiều dài ống: 40 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 15 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

14200000 

8 
Rulo cuốn ống dẫn gas dạng quay 
tay RGM -850 , chiều dài 50m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu quay tay 

Mã hiệu: RGM -850 
14800000 



Chiều dài ống: 50 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 15 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

9 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -620 , chiều dài 20m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -620 

Chiều dài ống: 20 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

13275000 

10 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -625 , chiều dài 25m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -625 

Chiều dài ống: 25 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

13900000 

11 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -630 , chiều dài 30m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -630 

Chiều dài ống: 30 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

14500000 

12 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -650 , chiều dài 50m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -650 

Chiều dài ống: 50 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 6mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

15750000 



Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

13 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -815 , chiều dài 15m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -815 

Chiều dài ống: 15 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

12120000 

14 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -820 , chiều dài 20m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -820 

Chiều dài ống: 20 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

13585000 

15 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -825 , chiều dài 25m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -825 

Chiều dài ống: 25 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

14350000 

16 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -830 , chiều dài 30m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -830 

Chiều dài ống: 30 (m) 

Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

14820000 

17 

Rulo cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 
RGA -850 , chiều dài 50m 

Ru lô cuốn ống dẫn gas kiểu lò xo 

Mã hiệu: RGA -850 

Chiều dài ống: 50 (m) 

17650000 



Loại Ống: Cao su 

Đường kính ống: (ID) 8mm 

Áp suất: 10 kg/cm2 

Xuất xứ: Koreel – Hàn quốc 

 


