
Khách hàng: ĐVT: M2

STT Hệ cửa
Kính trắng 

5ly thường

Kính trắng 

8ly thường

Kính trắng 

8ly cường lực
Hình vẽ

1 Vách kính            890,000            990,000         1,090,000 

2

Cửa sổ lùa 2 

cánh, pk khóa 

bán nguyệt.

        1,090,000         1,260,000         1,280,000 

3

Cửa sổ lùa 4 

cánh, pk khóa 

bán nguyệt.

        1,200,000         1,280,000         1,350,000 

4

Cửa sổ mở 

quay 1 cánh, pk 

bản lề chữ A, 

khóa thanh đa 

điểm cửa sổ.

        1,120,000         1,210,000         1,280,000 

5

Cửa sổ mở 

quay 2 cánh, pk 

bản lề chữ A, 

khóa thanh đa 

điểm cửa sổ.

        1,120,000         1,220,000         1,290,000 

6

Cửa sổ mở 

quay 4 cánh,pk 

bản lề chữ A, 

khóa thanh đa 

điểm cửa sổ.

        1,230,000         1,290,000         1,350,000 

BẢNG BÁO GIÁ 



7

Cửa sổ mở hất, 

pk bản lề chữ 

A, khóa tay gạt 

thanh chống 

gió. 

        1,120,000         1,230,000         1,280,000 

8

Cửa đi 1 cánh, 

pk khóa thanh 

đa điểm  lẫy gà, 

bản lề 3D

        1,230,000         1,350,000         1,370,000 

9

Cửa đi 2 

cánh,pk khóa 

thanh đa điểm  

lẫy gà, bản lề 

3D

        1,230,000         1,350,000         1,370,000 

10

Cửa đi kính mờ 

pano, pk bản lề 

3D, khóa đơn 

điểm

        1,250,000         1,360,000         1,380,000 

11

Cửa đi 4 cánh, 

pk khóa thanh 

đa điểm, bản lề 

3D+bản lề 

Hopo

        1,370,000         1,460,000         1,550,000 

cầu thang kính +kính thủy lực bản lề sàn khảo sát và báo giá theo thực tế

Đơn giá trên đã bao gồm , phí vận chuyển, nhân công lắp đặt.

( Trong phạm vi tp Hồ Chí Minh và Bình Dương.)

Chưa bao gồm thuế VAT 10%

Thời gian bảo hành nhựa 05 năm, phụ kiện 24 tháng đối với cửa nhựa

bảng giá phụ kiện lựa chọn theo nhu cầu vui lòng xem trang sau.

cty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Ghi chú: Báo giá 01 bộ cửa= Diện tích x Đơn giá + pkkk


