
 

Báo giá cửa sổ thép vân gỗ 

 
STT 
 

 
Tên sản phẩm Đơn Vị Đơn giá Ghi chú 

I CỬA PHI TIÊU CHUẨN 
1 Cửa sổ thép vân gỗ 2 cánh, 4 cánh huỳnh, dày 50mm, khung đơn tường 

130mm 
m

2
 2,0,000  

2 Cửa sổ thép vân gỗ 2 cánh, 4 cánh ô kính trắng, kính ô kính kết hợp với 
huỳnh, dày 50mm, khung đơn tường 130mm m

2
 2,650,000 

 

3 Kính ô fix ( nếu sử dụng )    

 - Kính dán an toàn trắng trong dày 6.38 mm m
2
 300,000  

 - Kính dán an toàn trắng trong dày 8.38 mm m
2
 420,000  

 - Kính dán an toàn hoặc kính tôi trắng trong dày 10.38 mm m
2
 520,000  

 - Kính cường lực trắng trong dày 12 mm m
2
 650,000  

II PHỤ KIỆN 
1 Cửa đi và cửa sổ dùng khép 250 cộng thêm so với cửa khung đơn m

2
 200,000  

2 Song cửa sổ ( ống tròn phi 27 hoặc hộp vuông 25x25) (cộng thêm) m
2
 600,000 (Mã 2.CSH1) 

 Song cửa mẫu 1 m
2 
cửa 800,000 

Nếu yêu cầu độ dài hơn 
100,000/ m

2
 

 Song cửa mẫu 2 ( có một thanh lập là ở giữa) m
2 
cửa 950,000 

 Song cửa mẫu 3 ( có hai thanh lập là ở giữa) m
2 
cửa 1,100,000 

3 Doorsill inox ( Bậu cửa) m dài 180,000  
4 Phào chỉ m dài 150,000  

5 Chốt âm cho cửa 2 cánh và 4 cánh Bộ Miễn phí  

6 Bản lề Inox Bộ Miễn phí  

7 Vít lắp đặt và núm bịt lắp đặt Bộ Miễn phí  

 

Ghi chú:  

Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

-
 Khuôn kép 250mm cộng 150,000/1m

2 
cửa

 

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 

- Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện với đơn hàng trên 20 triệu đồng. 

- Cửa đi và cửa sổ gia công ô kính: 

Gia công ô kính trên cánh 200,000 đồng/m
2
 cửa, có thêm sen hoa 150,000 đồng/m

2
 cửa. 

Gia công ô Fix làm cánh kính, ô Fix làm cánh huỳnh 150,000 đồng/m
2
 cửa, có thêm sen hoa 200,000 đồng/m

2
 

cửa. 

Gia công cả ô kính trên cánh và ô Fix làm cánh 250.000 đồng/m
2
 cửa, có thêm sen hoa 300,000 đồng/m

2 
cửa. 

- Cửa đi, cửa sổ 6 cánh bằng cửa đi 4 cánh cộng 100,000 đồng/m
2
 cửa. 

- Kính ô fix và trên cánh sử dụng là kính trắng dày 6.38 mm đối với hệ cửa đi và hệ cửa sổ. 

Nếu sử dụng kính cường lực dày 10 mm màu trắng 250,000 đồng/m
2
 kính. 

Nếu sử dụng kính cường lực dày 12 mm màu trắng 300,000 đồng/m
2
 kính. 

- Với những loại cửa có khung bao, đình cửa đặc biệt cho biệt thự sẽ có báo giá riêng theo thực tế. 

 

Hoàng Trung Hiếu nhân viên online của Công Ty Cổ Phần Cửa Sổ Việt Nam 

SĐT: 0705 310 666 

 

 

 


