BẢNG BÁO GIÁ CÓ THI CÔNG LẮP ĐẶT
TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Đầu tiên, Công ty TNHH SX TM Sài Gòn Viêt Á chúng tôi xin gửi tới Quý vị lời chúc sức khoẻ và lời cảm ơn chân thành nhất.
Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý vị bảng báo giá thi công NHỰA SPARLEE với chi tiết như sau:
DIỄN GIẢI

STT

ĐVT

ĐỘ DÀY (mm)
NHỰA

THÉP

ĐƠN GIÁ SAU
CHIẾT KHẤU

CỬA ĐI THANH NHỰA PROFILE SPARLEE ĐẠI LIÊN NHẬP KHẨU, THÉP MẠ KẼM

Cửa đi mở quay 1 cánh mặt tiền

2

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng )gồm 1cánh 3 bản lề 3D,1
bộ tay khóa đa điểm hoặc đơn điểm và các vấu hãm, gioang đệm

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,650,000

Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam
Cửa đi mở quay 1 cánh sử dụng cửa Toilet hoặc cửa phòng
3

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng ) gồm 1cánh 3 bản lề 3D
,1 bộ tay khóa đơn điểm và các vấu hãm, gioang đệm

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,750,000

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,800,000

Kính suốt kính mờ 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam
Cửa đi mở quay 1 cánh sử dụng cửa Toilet hoặc cửa phòng, dưới
pano nhựa, trên kính
4

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng ) gồm 1cánh 3 bản lề 3D
,1 bộ tay khóa đơn điểm và các vấu hãm, gioang đệm
Kính mờ 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam
Cửa đi mở quay 2 cánh mặt tiền

5

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng )gồm 1cánh 3 bản lề 3D (
2 cánh 6 bản lề 3D),1 bộ tay khóa đa điểm, chốt gài phụ 2 cái và
các vấu hãm, gioang đệm

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,650,000

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,750,000

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,450,000

Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam
Cửa đi mở quay 4 cánh mặt tiền

6

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng ) gồm 1 cánh 4 bản lề 3D (
4 cánh 16 bản lề 3D) ,1 bộ tay khóa đa điểm, chốt gài phụ 6 cái và
các vấu hãm, gioang đệm
Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam
Cửa đi lùa 2 cánh, 4 cánh

7

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng ) gồm bánh xe lùa, khóa
chữ D hoặc tay khóa đa điểm , khóa sập, các đệm cửa lùa, lông
nheo
Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam

CỬA SỔ THANH NHỰA PROFILE SPARLEE ĐẠI LIÊN NHẬP KHẨU, THÉP MẠ KẼM

Cửa sổ mở quay 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh
8

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng ) gồm bộ tay nắm đa
điểm, bản lề chữ A hoặc bản lề 1D, các vấu hãm, gioang đệm

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,450,000

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,450,000

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

1,350,000

Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam
Cửa sổ mở hất 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh
9

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng ) gồm bộ tay nắm đa
điểm, bản lề chữ A hoặc bản lề 1D, các vấu hãm, gioang đệm
Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam
Cửa sổ lùa 2 cánh, 4 cánh

10

Phụ kiện kim khí GQ ( hàng chính hãng ) gồm bánh xe lùa, khóa
sò hoặc khóa sập , các đệm cửa lùa, lông nheo
Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH THANH NHỰA PROFILE SPARLEE ĐẠI LIÊN NHẬP KHẨU, THÉP MẠ KẼM

Vách kính cố định
11

Kính suốt kính trắng 8 ly cường lực Chu Lai Việt Nam

m2

2ly - 2,5 ly

1,3ly - 1,4ly

950,000

GHI CHÚ :
'- Báo giá trên chưa thuế VAT(10%) quý khách không xuất hóa đơn sẽ không tính thuế
- Đơn giá trên là giá cửa kính suốt, nếu cửa chia ô tính thêm đố nhựa là 140.000VNĐ/ mdài
- Kính 10 ly cường lực cộng thêm 100,000 VNĐ/ m2
- Kính mờ cộng thêm 100,000 VNĐ/ m2
- Kính Việt Nhật 8ly cộng thêm 100,000 VNĐ/ m2, 10 ly cộng thêm 140,000đ/ m2
Giá trên đã bao gồm thi công hoàn thiện, đã bao gồm phụ kiện GQ CHÍNH HÃNG cho hệ thống cửa đi và cửa sổ , sử dụng keo
APHOLO
- Màu nhựa tiêu chuẩn Sparklee nhập khẩu có màu : Trắng sữa
- Bảo Hành Sản Phẩm
+ Nhựa Sparklee chính hãng bảo hành 10 năm
+ Phụ kiện GQ chính hãng bảo hành 3 năm ( không có tác động của ngoại lực)
- Thời gian thi công từ 3 -15 ngày ( tùy theo khối lượng) kể từ khi có số đo hoàn thiện
Sài Gòn Việt Á cam kết cung cấp THANH NHỰA SHIDE SPARKLEE PROFILE NHẬP KHẨU của tập đoàn SHIDE ĐẠI
LIÊN, phụ kiện GQ CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU trên báo giá và hợp đồng kính tế.
- Vui lòng liên hệ : Showroom & Trụ sở chính : 933 Phan Văn trị Phường 7, Quận Gò Vấp, TP HCM
ĐT : (028) 3989 1750 Fax: (028) 3894 2739
Hotline : 0987 69 69 79 - 0908 08 79 89 MS. Ngọc ( Phòng Kinh Doanh)
'- Chi nhánh, Showroom & Xưởng sản xuất : 73 kênh 19/5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp HCM
ĐT : (028) 3894 1982 Hotline: 0908 00 1988
Webside : www.saigonvieta.com - www. nhomxingfacaocap.com

Sài Gòn Việt Á rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng!

