
 * Đơn giá trên áp dụng với kính 6.38 an toàn

 +  Nếu dùng kính an toàn 6.38mm mờ đục hoặc kính 6.38mm màu                    60.000VNĐ/1M2

 +  Nếu dùng kính an toàn 8.38mm cộng thêm                                                     129.000VNĐ/1M2
 +  Nếu dùng kính an toàn 8.38mm phản quang cộng thêm                                 590.000VNĐ/1M2

 +  Nếu dùng kính an toàn 10.38mm cộng thêm                                                   249.000VNĐ/1M2

 +  Nếu dùng kính an toàn 10.38mm phản quang cộng thêm                               790.000VNĐ/1M2

 +  Nếu dùng kính Temper 8mm cộng thêm                                                         270.000VNĐ/1M2

 +  Nếu dùng kính Temper 10mm cộng thêm                                                       370.000VNĐ/1M2

 +  Nếu dùng kính Temper 12mm cộng thêm                                                       470.000VNĐ/1M2

 +  Nếu cửa chia đố ngang dọc cộng thêm                                                           190.000VNĐ/1MD

 +  Nếu cửa nhỏ hơn 0.4 m2  sẽ tính theo bộ.                                                      900.000đ/bộ.

 * Báo giá trên dùng để tham khảo và tính sơ bộ, báo giá chính thức sẽ được tính theo thiết kế công trình.

Đơn giá cửa

2.390.000/m2

Phụ kiện KINLONG chính hãng

  * Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, đã bao gồm chi phí vận chuyển lắp đặt trong thái nguyên và đơn hàng 

trên 30tr.

  * Giá 1 bộ cửa = Diện tích x đơn giá/ m² + Giá phụ kiện kim khí

Phụ kiện
Phụ kiện theo tiêu 

chuẩn AMG

VẼ MINH HỌA Cửa đi 4 cánh mở trượt quay

6.990.000đ/bộ

PK  loại 1

CỬA ĐI MỞ XẾP TRƯỢT 

    

BÁO GIÁ CỬA NHÔM XẾP TRƯỢT
(Áp dụng từ ngày 01/01/2020 cho đến khi có bảng giá mới)

   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

 Hotline 24/7: 0705310666/ 09966544555

Nhà máy 1 : 486 Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội

          Nhà máy 2 : KCN Tân Quang - Văn Lâm  - Hưng yên

VPGD Chi Nhánh Thái Nguyên : Số 191 TDP Ấp Bắc - P.Đồng Tiến - TX.Phổ Yên - TN
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Quý khách hàng lưu ý  : Sản phẩm của                                           

 Được bảo hành tổng thể trong  6  năm . Bảo trì  định  kỳ  miễn phí  

 1lần / năm trong 6 năm . Riêng phụ kiện kim khí được bảo hành 24

 tháng đổi mới theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.




