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

BÁO GIÁ CỬA GỖ, NỘI THẤT GỖ CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: ……………………………………………

Số báo giá: 0201/BS/17

Địa chỉ: ……………………………………………

Ngày: ………./……../ 2017

Điện thoại: ……………………………………………

Nhân viên KD: ……………….

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết như sau:
Stt.
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Tên sản phẩm
Đơn vị
Giá bán lẻ
Cửa gỗ công nghiệp Công nghệ Malaysia, sản xuất tại Việt Nam
Cửa gỗ công nghiệp HDF.
- Xương cửa bằng gỗ tự nhiên, đã được tẩm sấy
và xử lý chống mối mọt, trệt tiêu cong vênh.
đ/m2
745.000
- Mặt cửa bằng tấm HDF phủ 3mm tạo vân gỗ chìm.
- Bề mặt phủ sơn công nghiệp.
Cửa gỗ công nghiệp HDF
- Xương cửa bằng gỗ tự nhiên, đã được tẩm sấy
và xử lý chống mối mọt, triệt tiêu cong vênh.
đ/m2
785.000
- Mặt cửa bằng tấm HDF 3mm tạo vân gỗ chìm.
- Bề mặt phủ sơn PU.
Cửa gỗ Veneer
- Xương cửa bằng gỗ tự nhiên, đã được tẩm sấy
và xử lý chống mối mọt, triệt tiêu cong vênh.
đ/m2
975.000
- Mặt cửa bằng tấm HDF 3mm tạo Huỳnh phủ Veneer
(Sồi / Hồng) .
Cửa gỗ Veneer phẳng
- Xương cửa bằng gỗ tự nhiên, đã được tẩm sấy
và xử lý chống mối mọt, triệt tiêu cong vênh.
đ/m2
950.000
- Mặt cửa bằng tấm MDF 5mm phủ Veneer
(Sồi/Hồng/Xoan đào) .
Cửa gỗ MDF phủ Melamine phẳng
- Xương cửa bằng gỗ tự nhiên, đã được tẩm sấy
và xử lý chống mối mọt, triệt tiêu cong vênh.
đ/m2
850.000
- Mặt cửa bằng tấm MDF 5mm phủ Melamine
(Màu theo mẫu) .
Cửa gỗ Veneer phẳng soi chỉ, ô kính
- Xương cửa bằng gỗ tự nhiên, đã được tẩm sấy
và xử lý chống mối mọt, triệt tiêu cong vênh.
đ/m2
1.150.000
- Mặt cửa bằng tấm MDF 5mm phủ Veneer
(Sồi/Hồng/Xoan đào) .
Cửa gỗ Veneer phẳng tạo huỳnh theo yêu cầu
- Xương cửa bằng gỗ tự nhiên, đã được tẩm sấy
và xử lý chống mối mọt, triệt tiêu cong vênh.
đ/m2
1.375.000
- Mặt cửa bằng tấm MDF 5mm phủ Veneer
(Sồi/Hồng/Xoan đào) .
Khuôn cửa đơn gỗ chò
- Khuôn cửa bằng chò nguyên thanh, đã được
đ/m
375.000
tẩm sấy và xử lý chống mối mọt, cong vênh.
- Kích thước: (50 x 135mm)
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Khuôn cửa đơn gỗ ghép thanh phủ
veneer/melamine
- Khuôn cửa bằng ghép thanh phủ veneer, đã được
tẩm sấy và xử lý chống mối mọt, cong vênh.
- Kích thước: (50 x 135mm)
Khuôn cửa đơn gỗ ghép thanh
-Khuôn cửa bằng gỗ tự nhiên ghép thanh FINGER
đã được xử lý chống mối mọt, triệt tiêu cong vênh.
-Bền và đẹp hơn gỗ tự nhiên nguyên thanh.
-Kích thước:(50 x 135mm)
Nội thất gỗ công nghiệp
Tủ áo gỗ MDF, Finger phủ veneer
- Tủ áo gỗ ghép thanh, MDF phủ veneer, phụ kiện loại
thường (Bao gồm Tay nắm, ray ngăn kéo 3 khẩu, bản
lề, đợt, suốt treo áo) - Bề mặt phủ sơn Inchem.
Tủ áo gỗ MFC
- Tủ áo gỗ MFC (Gỗ ván dăm phủ nhựa) (Bao gồm
Tay nắm, ray ngăn kéo 3 khẩu, bản lề, đợt, suốt treo
áo) - Bề mặt vân gỗ theo mẫu.
Tủ, tủ kệ MDF, phủ Lamilate
- Tủ gỗ MDF phủ Lamilate (Bao gồm Tay nắm, ray
ngăn kéo 3 khẩu, bản lề, đợt, suốt treo áo) - Bề mặt
vân gỗ theo mẫu.
Tủ bếp gỗ MDF, MFC cốt chống ẩm phủ melamine
- Tủ bếp gỗ MDF, MFC cốt chống ẩm phủ melamine
(Bao gồm Tay nắm, ray ngăn kéo 3 khẩu, bản lề, đợt,
suốt treo áo) - Bề mặt vân gỗ theo mẫu.
Tủ bếp gỗ MDF, cốt chống ẩm phủ veneer
- Tủ bếp gỗ MDF, cốt chống ẩm phủ veneer (Bao gồm
Tay nắm, ray ngăn kéo 3 khẩu, bản lề, đợt, suốt treo
áo) - Bề mặt sơn PU/Inchem.
Tủ bếp gỗ (tự nhiên, MDF, cốt chống ẩm phủ
Lamilate, Arcrylic, PP/PVC…)
- Tủ bếp theo nhiều phong cách khác nhau, thiết bị và
phụ kiện OPPEIN (Bao gồm Tay nắm, ray ngăn kéo 3
khẩu, bản lề, đợt, suốt treo áo)
Rèm gỗ được làm bằng gỗ sồi, gỗ tùng
- Rèm gỗ trung bình có giá từ 580.000 vnđ/m2 đến
950.000 vnđ/m2 tùy vào chất liệu và kích thước lá
gỗ. Với khối lượng lớn, sẽ có các mức giảm giá khác
nhau lên đến 15%
Phụ kiện
Nẹp cửa
Bản lề cối/lá inox
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Khoá tròn HC-06, 17, 08…

bộ

285.000

4

Khoá tay ngang EX5810

bộ

525.000

Công lắp đặt (Cánh đơn)
Công lắp đặt cửa (Cánh đôi)

bộ
bộ

300.000
420.000
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đ/m

395.000

đ/m

245.000

đ/m2

2.890.000

đ/m2

2.690.000

đ/m2

3.690.000

đ/m

4.290.000

đ/m

4.590.000

đ/m

12.590.000

đ/m

690.000

m
chiếc

48.000
42.000
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Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT, các phụ kiện phát sinh khác như khóa, bản lề, clemol...
- 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.
- Đối với cửa PANO ô kính hoặc lan chớp đơn giá cửa cộng thêm 85.000đ/m2.
- Khách hàng lựa chọn loại cửa có chiều rộng nhỏ hơn 700, lớn hơn 900, chiều cao thấp hơn 1800, lớn hơn 2150
thi giá sẽ cao hơn. Phương thức thanh toán: đặt trước 50% tiền hàng ngay khi ký hợp đồng, 30% ngay khi hàng
hoá được chuyển đầy đủ đến chân công trình, phần còn lại thanh toán ngay sau khi nghiệm thu công trình.
- 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.
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