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Sit with us, you need no one else



ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN VIÊN

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

EPSILON CORPORATION
Công ty Cổ phần Epsilon – EPSILON CORPORATION được thành 
lập vào tháng 07 năm 2007 theo GPKD số 0305068919 do Sở Kế 
hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cấp. (Tiền thân là 
doanh nghiệp tư nhân Lê Phú ra đời năm 1997).

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất ghế, Epsilon tự hào là 
một trong những công ty hàng đầu Việt Nam, cung cấp những chiếc 
ghế văn phòng mang thương hiệu EPSILON đạt tiêu chuẩn cao về 
chất lượng và thẩm mỹ cho các đối tác lớn khắp cả nước như: Sam-
sung, Heineken, Cocacola, Hitachi, Bayer, DKSH, HSBC, Vietcom-
bank, MSB, Prudential, Daichilife, Hanwha Life, VUS, Sheraton, Cát 
Tường Group, KPMG, Sanofi, VSIP, bệnh viện Hạnh Phúc, Chợ 
Rẫy…

Với đội ngũ thợ lành nghề, nhiều kinh nghiệm, cẩn 
thận, tỉ mỉ; Epsilon sẵn sàng đáp ứng các tiêu chí khắt 
khe của khách hàng với các mẫu ghế hiện đại, tinh tế 
theo màu sắc khách hàng chỉ định. Không những vậy, 
Epsilon còn tự tin thỏa mãn sự sáng tạo của quý 
khách thông qua việc hiện thực hóa những chiếc ghế 
theo “đơn đặt hàng riêng”. Với những đặc điểm trên, 
ghế Epsilon không chỉ bảo vệ tốt sức khỏe cho người 
dùng trong thời gian dài mà còn mang đến sự hài 
hòa, sang trọng cho không gian nội thất văn phòng, 
góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của người tiêu 
dùng.

Với slogan “SIT WITH US, YOU NEED NO ONE 
ESLSE – NGỒI CÙNG CHÚNG TÔI, CÓ ĐẦY ĐỦ 
MỌI THỨ BẠN CẦN”, Epsilon cam kết sẽ đem lại sự 
khác biệt trong phong cách phục vụ chuyên nghiệp 
như: tiến độ, thời gian giao hàng nhanh chóng; chế 
độ hậu mãi tối ưu… tạo nên những giá trị gia tăng 
cho nội thất văn phòng cũng như đem đến sự hài 
lòng cao nhất ở khách hàng.
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Các dòng ghế văn phòng Epsilon

EPSILON CHAIRS

Các sản phẩm ghế đặc thù của Epsilon được phân chia thành ba dòng chính: 
Cao cấp -  Trung cấp - Giá rẻ cùng linh kiện, chất liệu phong phú để phù hợp 
với mọi nhu cầu về chỗ ngồi trong văn phòng của khách hàng.

Với từng dòng sản phẩm đặc thù được 
thiết kế dành riêng cho từng phòng ban với 
chất liệu nhựa, inox, chrome, ... đáp ứng 
được mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

Với slogan “SIT WITH US, YOU NEED NO ONE ESLSE”, Epsilon 
cam kết sẽ đem lại sự khác biệt trong phong cách phục vụ chuyên 
nghiệp; tiến độ, thời gian giao hàng nhanh chóng; chế độ hậu mãi tối 
ưu… tạo nên những giá trị gia tăng cho nội thất văn phòng cũng như 
đem đến sự hài lòng cao nhất ở khách hàng.

GHẾ VĂN PHÒNG EPSILON

DÒNG GHẾ CAO CẤP

DÒNG GHẾ TRUNG CẤP

DÒNG GHẾ GIÁ RẺ

DÒNG GHẾ CAO CẤP

DÒNG GHẾ TRUNG CẤP

DÒNG GHẾ GIÁ RẺ
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DÒNG GHẾ CAO CẤP
Các dòng ghế cao cấp phổ biến

Với những chất liệu - linh kiện cao cấp, dòng ghế này 
còn được những bàn tay tài hoa của những người thợ 
lành nghề cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết, đường kim 
mũi chỉ tạo nên sự sang trọng, tinh tế cho từng sản 
phẩm. Vì vậy dòng ghế cao cấp được thiết kế dành 
riêng cho các vị trí lãnh đạo cấp cao trong công ty.

http://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-giam-doc-vi

Ghế cao cấp lưng cao được thiết kế 
dành riêng cho vị trí lãnh đạo cấp cao 
trong công ty.

Ghế cao cấp lưng trung được thiết kế 
dành riêng cho vị trí lãnh đạo cấp 
trung trong công ty.

Ghế chân cố định được thiết kế dành 
riêng cho các phòng họp hoặc ghế 
phòng chờ, ghế khách. 

Ghế chân quỳ được thiết kế dành 
riêng cho các phòng họp sang trọng 

tinh tế
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Tựa lưng Bọc da cao cấp hoặc PU, thiết kế được tính toán 
chính xác để đảm bảo sức khỏe cột sống.

Tay ghế được thiết kế tạo sự thoải mái, phù hợp chiều dài 
cánh tay và tư thế làm việc, giúp chống căng mỏi cơ vai - tay.

Cần điều chỉnh độ cao của ghế giúp tăng giảm độ cao phù hợp.

Bánh xe bằng nhựa cao cấp, vận hành êm ái, chống trượt, xoay 360 độ.

Chân nhôm cao năm cánh đặc biệt chắc chắn, luôn sáng bóng, 
đường kính 350mm.

Cần khóa lưng hỗ trợ điều chỉnh và khóa độ ngã của lưng ghế khi sử dụng.

Đệm ngồi: Bọc da cao cấp hoặc PU, đệm mouse mật độ bọt cao 
tạo độ êm ái và chống xẹp lún. 

Ống hơi tiêu chuẩn class 3: chịu được trọng lượng lên đến 120kg,
tối thiểu 150.000 lần lên xuống.

Lưng liền:
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Tựa lưng Bọc da cao cấp hoặc PU, thiết kế được tính toán 
chính xác để đảm bảo sức khỏe cột sống.

Tay ghế được thiết kế tạo sự thoải mái, phù hợp chiều dài 
cánh tay và tư thế làm việc, giúp chống căng mỏi cơ vai - tay.

Cần điều chỉnh độ cao của ghế giúp tăng giảm độ cao phù hợp.

Bánh xe bằng nhựa cao cấp, vận hành êm ái, chống trượt, xoay 360 độ.

Chân nhôm cao năm cánh đặc biệt chắc chắn, luôn sáng bóng, 
Tạo nên sự sang trọng.

Cần khóa lưng hỗ trợ điều chỉnh và khóa độ ngã của lưng ghế khi sử dụng.

Đệm ngồi: Bọc da cao cấp hoặc PU, đệm mouse mật độ bọt cao 
tạo độ êm ái và chống xẹp lún. 

Ống hơi tiêu chuẩn class 3: chịu được trọng lượng lên đến 120kg,
tối thiểu 150.000 lần lên xuống.

Lưng rời:
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DÒNG GHẾ TRUNG CẤP

Các dòng ghế trung cấp phổ biến là ghế bọc lưới - vải 
cùng linh kiện phong phú với nhiều kiểu dáng hiện đại 
được cải tiến thường xuyên để ngày càng an toàn với 
sức khỏe người dùng.

Dòng Ghế trung cấp của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn 
BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội thất văn phòng Mỹ (The 
Business and Institutional furniture Manufacturer’s 
Association). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ 
an toàn và chịu lực của ghế văn phòng

Dòng ghế trung cấp 102 thường sử 
dụng cho các vị trí trưởng phòng, 
trưởng bộ phận.

Dòng ghế trung cấp 105 thường sử 
dụng cho các vị trí nhân viên.

Dòng ghế trung cấp 106 thường sử 
dụng trong phòng họp, phòng chờ.

Dòng ghế trung cấp 107C thường sử 
dụng trọng phòng họp, phòng chờ.

Dòng ghế trung cấp 103 thường sử 
dụng cho các vị trí nhân viên.

http://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-truong-phong/dong-ghe-luoi-vai-vi
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Lưng ghế được bọc Mesh cao cấp, thoáng khí, chống nóng ẩm,
thiết kế được tính toán chính xác để đảm bảo sức khỏe cột sống.

Bánh xe bằng nhựa pp cao cấp, vận hành êm ái, chống trượt, xoay 360 độ.

Chân nhôm cao cấp năm cánh đặc biệt chắc chắn,
tạo nên sự sang trọng.

Đệm ngồi: Bọc chất liệu cao cấp, đệm mouse mật độ bọt cao 
tạo độ êm ái và chống xẹp lún. 

Ống hơi tiêu chuẩn class 3: chịu được trọng lượng lên đến 120kg,
tối thiểu 150.000 lần lên xuống.

Tựa đầu điều chỉnh lên xuống phù hợp cơ thể giúp 
chống đau mỏi vai - gáy - cổ.

Cần điều chỉnh độ cao kết hợp khóa lưng của ghế hỗ trợ 
điều chỉnh phù hợp khi sử dụng.

Tay ghế được thiết kế tạo sự thoải mái, phù hợp
chiều dài cánh tay và tư thế làm việc, giúp chống căng mỏi cơ vai - tay.

Lưng liền:



Tựa đầu điều chỉnh lên xuống phù hợp cơ thể giúp 
chống đau mỏi vai - gáy - cổ.

Lưng ghế được bọc Mesh cao cấp, thoáng khí,
chống nóng ẩm, tạo cảm giác êm ái thoải mái.

Phần lưng ghế cao với thiết kế cong ôm sát cơ thể, giúp giảm 
sức ép lên cột sống và bảo vệ an toàn các khớp xương 
vùng thắt lưng.

Tay ghế điều chỉnh lên - xuống - ra - vào, phù hợp chiều dài 
cánh tay và tư thế làm việc, giúp chống căng mỏi cơ vai - tay.

Cần điều chỉnh độ cao kết hợp khóa lưng của ghế hỗ trợ 
điều chỉnh phù hợp khi sử dụng.

Bánh xe nhựa cao cấp giúp linh hoạt di chuyển.

Chân ghế bằng chrome cao cấp tạo độ vững chãi cho người ngồi.

Mặt ghế rộng, chất liệu bọc cao cấp, tạo cảm giác êm ái khi sử dụng.
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Ống hơi tiêu chuẩn class 3: chịu được trọng lượng lên đến 120kg,
tối thiểu 150.000 lần lên xuống.

Lưng rời:



http://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-nhan-vien-vi/dong-pho-thong

DÒNG GHẾ GIÁ RẺ
Thường là những dòng ghế nhỏ gọn, thiết kế 
đơn giản để phù hợp với những văn phòng 
nhỏ hoặc đông người. Đa số các mẫu ghế 
kiểu lưng liền hoặc lưng rời của dòng này 
đều thuộc dạng không ngã lưng.
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Lưng liền:

Lưng ghế được bọc Mesh cao cấp, thoáng khí, chống nóng ẩm,
thiết kế được tính toán chính xác để đảm bảo sức khỏe cột sống.

Tay ghế được thiết kế tạo sự thoải mái, phù hợp chiều dài 
cánh tay và tư thế làm việc, giúp chống căng mỏi cơ vai - tay.

Cần điều chỉnh độ cao kết hợp khóa lưng của ghế hỗ trợ 
điều chỉnh phù hợp khi sử dụng.

Bánh xe bằng nhựa pp cao cấp, vận hành êm ái, chống trượt, xoay 360 độ.

Chân nhưa pp cao cấp năm cánh đặc biệt chắc chắn,
tạo nên sự sang trọng.

Đệm ngồi: Bọc chất liệu cao cấp, đệm mouse mật độ bọt cao 
tạo độ êm ái và chống xẹp lún. 

Ống hơi tiêu chuẩn class 3: chịu được trọng lượng lên đến 120kg,
tối thiểu 150.000 lần lên xuống.



Lưng ghế rộng được bọc Mesh cao cấp, thoáng khí,
chống nóng ẩm, tạo cảm giác êm ái thoải mái.

Phần lưng ghế với thiết kế cong ôm sát cơ thể, giúp giảm 
sức ép lên cột sống và bảo vệ an toàn các khớp xương 
vùng thắt lưng.

Tay ghế phù hợp chiều dài cánh tay và tư thế làm việc,
giúp chống căng mỏi cơ vai - tay.

Bánh xe nhựa cao cấp giúp linh hoạt di chuyển.

Chân ghế bằng nhựa PP cao cấp tạo độ vững chãi cho người ngồi.

Mặt ghế rộng, chất liệu bọc cao cấp, tạo cảm giác êm ái khi sử dụng.

Ống hơi tiêu chuẩn class 3: chịu được trọng lượng lên đến 120kg,
tối thiểu 150.000 lần lên xuống.

Cần điều chỉnh độ cao kết hợp khóa lưng của ghế hỗ trợ 
điều chỉnh phù hợp khi sử dụng.
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NHỮNG ĐẶC ĐIỂM RIÊNG
CỦA GHẾ EPSILON

Không những khách hàng có thể chọn 
màu vật liệu bọc theo ý thích trên ghế 
Epsilon mà còn có thể thay đổi linh kiện 
để tạo ra một sản phẩm mới phù hợp với 
cá tính của người dùng hoặc phong cách 
của một văn phòng.
Các linh kiện ghế của Epsilon đều được 
nhập khẩu từ các nước như Hàn Quốc, 
HongKong, Đài Loan... Ngoài ra Epsilon 
còn có những kỹ thuật giỏi kiểm tra 
nghiêm ngặt sản phẩm để đảm bảo chất 
lượng cho người tiêu dùng nhằm tạo sự 
thoải mái tiện lợi nhất cho khách hàng 

CÁC MẪU TAY CHO DÒNG GHẾ CAO CẤP

Các mẫu tay cho dòng ghế cao cấp đa số đều được tạo bằng hợp 
kim cao cấp sáng bóng kết hợp với mặt trên được ốp vật liệu PU 
hoặc Da cao cấp êm ái tạo sự hài hòa, sang trọng cho ghế.
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TAY GHẾ TRUNG CẤP
Các mẫu tay cho dòng ghế trung cấp 
rất đa dạng phong phú, về cơ bản 
được chia làm hai loại là dòng tay ghế 
cố định và dòng tay ghế hiệu chỉnh. 

CÁC MẪU TAY CHO DÒNG GHẾ TRUNG CẤP

Tay ghế cố định được 
làm bằng vật liêu nhựa 

cao cấp với mặt tiếp xúc 
dày - được ốp chất liệu 

PU xốp mềm kết hợp với 
thiết kế tạo sự thoải 

mái, phù hợp chiều dài 
cánh tay và tư thế làm 
việc, giúp chống căng 

mỏi cơ vai - tay.

Tay ghế hiệu chỉnh được 
làm bằng vật liêu nhựa 
hoặc kim loại cao cấp với 
mặt tiếp xúc dày, được ốp 
chất liệu PU xốp mềm. Với 
dòng tay hiệu chỉnh người 
sử dụng có thể điểu chỉnh 
tay ghế lên - xuống - ra - 
vào tạo sự thoải mái, tiện 
lợi trong quá trình sử 
dụng.

Tay ghế cố định được 
làm bằng vật liêu kim 

loại cao cấp với mặt tiếp 
xúc dày được bọc vải 

hoạc vải lưới xốp mềm 
kết hợp với thiết kế tạo 
sự thoải mái, phù hợp 

chiều dài cánh tay và tư 
thế làm việc, giúp chống 

căng mỏi cơ vai - tay.

Tay ghế cố định được làm 
bằng vật liêu nhựa cao cấp 
được gắn liền với lưng ghế 

với thiết kế tạo sự thoải 
mái, phù hợp chiều dài 

cánh tay và tư thế làm việc, 
giúp chống căng mỏi cơ vai 

- tay.

Tay ghế hiệu chỉnh được 
làm bằng vật liêu nhựa 

hoặc kim loại cao cấp với 
mặt tì tày được ốp chất liệu 

PU xốp mềm kết hợp với 
thiết kế  có thể lên - xuống - 

ra - vào  tạo sự thoải mái, 
phù hợp chiều dài cánh tay 

và tư thế làm việc, giúp 
chống căng mỏi cơ vai - tay.

Ngoài ra còn nhiều 
tay ghế kiểu dáng đa 
dạng khác  với mục 

đích tạo sự thoải mái 
và thẩm mỹ cho 
người sử dụng.
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Tựa đầu hiệu chỉnh Tựa đầu cố định Lưng kéo dài

TỰA ĐẦU
Các mẫu tự đầu của ghế rất đa dạng phong phú, về cơ bản được chia làm 
ba loại là tựa đầu cố định, tự đầu hiệu chỉnh và phần lưng kéo dài.

Thường sẽ được sử 
dụng cho dòng ghế 
trung cấp và một số 
dòng ghế cao cấp đặc 
trưng. Phần tựa đầu 
có thể hiệu chỉnh lên - 
xuống giúp chống đau 
mỏi vai - gáy giúp 
người sử dụng thoải 

mái, thư giãn.

Thường xuất hiện trên 
dòng ghế cao cấp, đôi 
khi sẽ thấy trên một số 
dòng ghế trung cấp. 
Với thiết kế liền lạc tạo 
nên sự sang trọng, 
thanh lịch và giúp 
người dùng thoải mái 
thư giãn, hạn chế đau 

mỏi.

Phần lưng ghế được 
kéo dài thay cho phần 
tựa đầu. Thường sẽ 
được thiết kế cả trên hai 
dòng ghế trung cấp và 
cao cấp. Đa số dạng 
lưng kéo dài được uốn 
cong nhằm bảo vệ đốt 

sống cổ. 

Phần tựa được bọc nhiều vật liệu bọc 
khác nhau như: Da, PU, Vải, Lưới... tùy 
theo yêu cầu của người sử dụng.
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http://epsilonchairs.com/catalogue-vat-lieu-boc

CÁC LOẠI VẬT LIỆU BỌC
Vật liêu bọc cao cấp đa dạng
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CÁC MẪU CHÂN GHẾ & BỆ ĐIỀU KHIỂU EPSILON

Bệ điều khiển khoá thẳng góc

Bệ điều khiển khoá đa góc: gồm 2 dạng

Bệ điều khiển khoá thẳng góc dạng chữ Y

Tất cả các linh kiện đều được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm 
bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

Chân nhôm tròn

Chân chrome Chân sơn tĩnh điện

Chân quỳ chrome nhon

Chân quỳ chrome

Chân quỳ chrome vuông
Chân mâm có 
vòng gác chân Chân mâm

Chân nhôm cao Chân nhựa cao Chân nhựa tròn

Chân chrome cô đinh

- Tăng giảm chiều cao của ghế.
- Khóa chế độ ngã lưng ở phương thẳng đứng.
- Cân chỉnh độ nặng nhẹ của trọng lực 
khi tựa ngã lưng.
- Thường dùng cho ghế nhân viên.

- Tăng giảm chiều cao của ghế.
- Khóa lưng ở phương thẳng đứng.
- Cân chỉnh độ nặng nhẹ của trọng lực 
khi tựa ngã lưng.
- Thường dùng cho ghế GALOP.

    Khóa đa góc dùng cho dạng ghế lưng rời
- Tăng giảm chiều cao của ghế.
- Khóa độ ngã của lưng ghế theo nhiều góc độ.
- Cân chỉnh độ nặng nhẹ của trọng lực khi tựa 
ngã lưng.

    Khóa đa góc dùng cho dạng ghế lưng liền
- Tăng giảm chiều cao của ghế.
- Khóa độ ngã của phần thân ghế theo nhiều góc 
độ.
- Cân chỉnh độ nặng nhẹ của trọng lực khi tựa 
ngã toàn bộ phần thân ghế.
Thường dùng cho các dòng ghế cao cấp, ghế 
lãnh đạo, ghế quản lý,…..
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Bệ điều khiển khoá thẳng góc

Bệ điều khiển khoá thẳng góc dạng chữ Y
Khóa đa góc dùng cho dạng ghế lưng liền

Khóa đa góc dùng cho dạng ghế lưng rời

lock
unlock

lock
unlock

lock
unlock

lock
unlock

Cân chỉnh độ
nặng nhẹ của
trọng lực khi
tựa ngã lưng.

Cân chỉnh độ nặng nhẹ của
trọng lực khi tựa ngã lưng.

Tăng giảm 
chiều cao
của ghế.

Tăng giảm
chiều cao
của ghế.

Tăng giảm
chiều cao
của ghế.

Tăng giảm
chiều cao
của ghế.

Cân chỉnh độ nặng nhẹ của
trọng lực khi tựa ngã lưng.

Cân chỉnh độ nặng nhẹ của
trọng lực khi tựa ngã lưng.



Các mẫu ghế pantry

Các mẫu ghế training

EPSILON CHAIRS

Dòng sản phẩm đặc thù được thiết kế dành riêng cho khu vực pantry, khu 
chờ, … với nhiều kiểu dáng phá cách, tông màu đa dạng với các loại chất liệu 
khác nhau như: nhựa, gỗ, sắt tĩnh điện, vải, simili, ... theo thị hiếu ngày càng 
đa dạng của người tiêu dùng.

dòng sản phẩm đặc thù được thiết kế dành 
riêng cho các phòng đào tạo, lớp học và 
một số phòng ban khác với chất liệu nhựa, 
inox, ... đáp ứng được mọi nhu cầu của 
người tiêu dùng.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI THEO:
Showroom: 92-94 Đường Số 2, Khu Dân Cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 
7, TP. HCM.
Điện thoại: (84 28) 3943 8006 / 07 / 08
Fax : (84 28) 3943 8009
Email: sales@epsilonchairs.com / cs@epsilonchairs.com

GHẾ PHÒNG CHỜ

CƠ BẢN

CÓ BÁNH XE

CÓ BÀN

CÓ BÀN VÀ BÁNH XE
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Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thỏa mãn mọi yêu cầu của quý khách.


