
 

Hệ nhôm đen mờ m2 

 Hệ nhôm  20 *45 *1.2 ly màu đen mờ  .Tay nắm 

dài hết cánh , kính 5ly cường lực màu xanh đen. 

Ghi, Trà và các màu theo yêu cầu cho cánh mở và 

lùa  . Đơn giá trên chưa bao gồm , phụ kiện ,vận 

chuyển và lắp đặt . 

Hệ nhôm đen mờ kính xanh 

đen
m2 1             1.00     1,800,000 

Hệ nhôm đen mờ kính màu Ghi 

và Trà
m2 1             1.00     2,000,000 

Hệ nhôm đen xước Hairline m2 

 Hệ nhôm xước hairline 20 *45 *1.2 ly màu đen 

xước  .Tay nắm dài hết cánh , kính 5ly cường lực 

màu xanh đen , ghi và các màu theo yêu cầu  . Đơn 

giá trên chưa bao gồm , phụ kiện ,vận chuyển và lắp 

đặt . 

Khung nhôm đen xước hairline 

mờ xanh đen
m2 1             1.00     2,000,000 

Khung nhôm đen xước hairline 

mờ kính màu Ghi và Trà
m2 1             1.00     2,200,000 

Hệ nhôm 20 x 22 x 2ly m2 

 Hệ nhôm xước hairlin 20 *22 * 2 ly màu đen hoặc 

vàng đồng   .Tay nắm dài 1000  , bản lề đặt chủng 

đi kèm , kính 5ly cường lực màu xanh đen , ghi và 

các màu theo yêu cầu  . Đơn giá trên chưa bao gồm 

vận chuyển và lắp đặt . 

Khung nhôm đen mờ kính 

xanh đen
m2 1             1.00     2,500,000 

Khung nhôm đen mờ kính màu 

Ghi và Trà
m2 1             1.00     2,700,000 

* Khối lượng trên là khối lượng tạm tính 1m2, khối lượng sẽ được nghiệm thu sau khi hoàn thiện công trình. 

Hạng mụcTT
Đơn vị 

tính 
Khối lượng

 Đơn giá 

(VNĐ) 

2.0         

3.0         

1.0         

       Theo yêu cầu của Quý khách hàng. Công Hiệp Hưng xin gửi  bảng báo giá cung cấp  cánh kính tủ áo với chi tiết như sau:  

CÁNH KÍNH TỦ NỘI THẤT BEN LUXURY
Địa chỉ : 10 Đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Hotline: 0707.38.3333

* Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Kính gửi:  QUÝ  KHÁCH HÀNG 

PHỤ LỤC KIÊM BÁO GIÁ VÀ ĐẶT HÀNG SỐ 2020

TP. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2020

Ghi chú

* Bảng báo giá cánh kính nội thất do Ben Luxury thông báo có giá trị đến khi có cập nhật mới nhất

Website: https://xuongcanhkinhtuao.com - Email : lienhe@xuongcanhkinhtuao.com

Số 

lượng 



* Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng trước khi thi công

* Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng kinh doanh: lienhe@xuongcanhkinhtuao.com - website: https://xuongcanhkinhtuao.com 

* Thời gian Dự kiến thực hiện kết thúc 8 ngày 


