
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM 
VP: Số 30A ngõ 477 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
ĐT: 04 66838449 - Hotline: 0903633880  
Email: bigsunvietnam.jsc@gmail.com  
Website: www.bigsunvietnam.com.vn 
  

 
Chuyên nghiệp, Tận tuỵ, Khác biệt, Hiệu quả! 

 
 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ! 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 
  

Kính gửi: …………………………………………… Số báo giá: 2506/BS/16 
Địa chỉ: …………………………………………… Ngày: ………./……../ 2016 
Điện thoại: …………………………………………… Nhân viên KD: ………………. 

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết như sau:   

Stt. Tên sản phẩm Đơn vị Hình ảnh Giá bán buôn 
Thiết bị trường học 

1 

Bàn ghế bán trú liền  
KT: 1200 x (400x2) x 630 
mm 
Khung bằng thép hộp 25x50, 
25x25, 20x20 sơn tĩnh điện. 
Mặt bàn ghế tựa làm bằng 
ván phủ veneer/Cao su ghép 
18mm canh sơn bả hoặc dán 
nẹp. 
Giá giao hàng tại kho . 

đ/m2 

 

800.000 

1 

Bàn ghế bán trú liền  
KT: 1200 x (400x2) x 630 
mm 
Khung bằng thép hộp 25x50, 
25x25, 20x20 sơn tĩnh điện. 
Mặt bàn ghế tựa làm bằng 
ván phủ Melamine 18mm 
canh sơn bả hoặc dán nẹp. 
Giá giao hàng tại kho . 

đ/m2 

 

650.000 

1 

Bàn học ghế rời 
KT: 1200 x (400x2) x 630 
mm 
Khung bằng thép hộp 25x50, 
25x25, 20x20 sơn tĩnh điện. 
Mặt bàn ghế tựa làm bằng 
ván phủ Melamine 18mm 
canh sơn bả hoặc dán nẹp. 
Giá giao hàng tại kho . 

đ/m2 

 

670.000 

 

Bàn giảng viên 
(1200x600x750) Có đợt, 
khung ống thép phi 30x30 
sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ 
dày 18mm , Chất liệu gỗ 
melamine màu BU07 

 

 

860.000 
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1 

Bàn ghế học sinh PTCS 02 ghế 
rời  

Kiểu dáng, chất liệu  
- Kích thước theo tiêu chuẩn do Bộ 
Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế quy 
định:  
- KT bàn: C690 x R450 x D1200 
(mm) 

- KT ghế: C400 x S330 x R 340 
(mm) 
- Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế được 
làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 
18mm, sơn phủ PU màu cánh gián, 
không mối mọt, cong vênh. Ngăn 
bàn làm bằng gỗ MDF dày 9mm, 
tráng phủ Melamin màu vàng vân 
gỗ. 
- Khung bàn được làm bằng thép 
hộp định hình (20x20 mm - 25x 
25mm - 25x50 mm). Khung ghế 
làm bằng thép ống phi 25,4mm, 
dày 0,8mm. Khung bàn ghế được 
hàn trong môi trường khí CO2. Sơn 
tĩnh điện màu ghi sáng. 
- Năm sản xuất : 2016 

đ/m2 
 

850.000 

2 

 Bàn ghế học sinh 
(1200x400x750) Bộ bàn 
liền ghế có tựa . Khung 
chân trụ chính sắt hộp phi 
25x50mm, chân phụ 
25x25mm thanh giằng 
20x20mm sơn tĩnh điện . 
Ngăn bàn 2 khoang yếm 
lửng, mặt bàn , ghế 
Melamine dày 18 mm, 
ngăn , yếm dày 15 mm 

đ/m2 

 

730.000 

Ghi chú:  
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT, các phụ kiện phát sinh khác  ... 
- Đơn giá trên đã bao gồm  phí vận chuyển nội thành Hà Nội. Đơn hàng dưới 3 bộ khách hàng phải chịu chi 

phí vận chuyển phát sinh là 300,000đ/một đơn hàng. 
- Chính sách bảo dưỡng và bảo hành theo chính sách của Công ty. 
- Công trình tại các tỉnh, tuỳ theo địa điểm sẽ được tính thêm chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh 

khác. 


