
 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                        TP.HCM ,Ngày 31 tháng 3 năm 2021 

Công Ty TNHH SX TM Sài Gòn Cửa xin gởi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời 

cảm ơn chân thành nhất. 

Công ty Chúng Tôi Xin Gởi Đến Quý Khách Hàng Bảng Báo Giá “Nhựa Sparlee” Như 

Sau: 
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DIỄN GIẢI ĐVT 

ĐỘ DÀY NHÔM 

(mm) 
ĐƠN GIÁ 

NIÊM 

YẾT 

CHIẾT 

KHẤU 

5% 

ĐƠN GIÁ 

SAU 

CHIẾT 

KHẤU 
NHỰA THÉP 

1 

Cửa đi mở quay (1 cánh hoặc 2 

cánh) thanh nhựa Profile Sparlee 

nhập khẩu, phụ kiện kim khí GQ 

(hàng chính hãng), thép mạ kẽm, 

thi công hoàn thiện. 

 

M2 2ly 1ly5 - 2ly 1.736.842 86.842 1.560.000 

2 

Cửa đi mở quay 4 cánh, thanh 

nhựa Profile Sparlee nhập khẩu, 

phụ kiện kim khí GQ (hàng 

chính hãng), thép mạ kẽm, thi 

công hoàn thiện. 

 

M2 

 
2ly 1ly5 - 2ly 1.842.105 92.105 1.660.000 

   CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT LẮP ĐẶT HỆ CỬA CAO CẤP 

KÍNH CƯỜNG LỰC–CỬA NHÔM XINGFA-CỬA NHỰA–CỬA CUỐN 

 
Showroom & Trụ Sở Chính: 99 Nguyễn Văn Tăng, phường LTM, Q9 

Showroom 2: 465 Lê Văn Lương- P. Tân Phong- Q7 

 
Xưởng Sản Xuất: 175b Liên Phường-P Phú Hữu-Q.9  

Kho Kính Cường Lực: 553 Tân Kỳ Tân Quý –Q Bình Tân 

Kho Nhôm Và Phụ KIện: 680 Nguyễn Duy Trinh-Q.2 

Hotline:0908 97 79 89 web : www.saigoncua.com

 

BẢNG BÁO GIÁ 
 



3 

Cửa sổ mở hất, mở quay 1 cánh, 

2 cánh, 3 cánh, 4 cánh thanh 

nhựa Profile Sparlee nhập khẩu, 

phụ kiện kim khí GQ ( hàng 

chính hãng), thép mạ kẽm, thi 

công hoàn thiện. 

 

 

M2 

 

 

2ly 

 

 

1ly5 - 2ly 

 

 

1.526.316 

 

 

76.316 

 

 

1.360.000 

4 

Cửa đi lùa thanh nhựa Profile 

Sparlee nhập khẩu, phụ kiện kim 

khí GQ (hàng chính hãng), thép 

mạ kẽm, thi công hoàn thiện. 

M2 2ly 1ly5 - 2ly 1.526.316 76.316 1.460.000 

5 

Cửa sổ lùa thanh nhựa Profile 

Sparlee nhập khẩu, phụ kiện kim 

khí GQ (hàng chính hãng), thép 

mạ kẽm, thi công hoàn thiện. 

M2 2ly 1ly5 - 2ly 1.421.053 71.053 1.260.000 

6 

Vách kính cố định thanh nhựa 

Profile Sparlee nhập khẩu, thép 

mạ kẽm, thi công hoàn thiện 

M2 2ly 1ly5 - 2ly .1000.000 50.000 860.000 

TẤT CẢ ĐƠN GIÁ TRÊN ÁP DỤNG CHO KÍNH TRẮNG 8LY CƢỜNG LỰC VIỆT NHẬT 

7 

Cửa đi mở quay 1 cánh sử dụng 

cửa Toilet hoặc cửa phòng thanh 

nhựa Profile Sparlee nhập khẩu, 

phụ kiện kim khí GQ (hàng 

chính hãng), thép mạ kẽm, kính 

mờ 8 ly cường lực Chu Lai thi 

công hoàn thiện 

M2 2ly 1ly5 - 2ly 1.842.105 92.105 1.660.000 

 

GHI CHÚ: 

Sử dụng: 

+ Kính trong 8 ly cường lực (kính tiêu chuẩn cho cửa  nhựa lõi thép ) 

+  Phụ kiện đồng bộ GQ nhập khẩu chính hãng . Bảo hành 2 năm 

+  Roăng kép EDPM bền bỉ, kín khít tuyệt đối 100%, chịu nước tối ưu 

+ lắp đặt đồng bộ vít inox chống rỉ sét 

+  eo Silicone cao cấp  đặt tính đàn hồi vĩnh viễn, chống tia UV 

 Báo giá trên chƣa thuế VAT (10%), Quý khách không xuất hóa đơn sẽ không 

tính thuế 

 Đơn giá trên là giá cửa kính suốt, nếu cửa chia ô tính thêm đố nhựa Sparlee là 

180.000đ/ m dài 



 Kính 10ly cƣờng lực cộng thêm 100.000đ/ m2 

 Kính mờ cộng thêm 100.000đ/ m2 

 Kính dán an toàn 8.38 mm cộng thêm 100.000/m2 

 Kính hộp cách âm cách nhiệt cộng thêm 400.000/m2 

 

Sài Gòn Cửa cam kết cung cấp THANH NHỰA SHIDE SPARKLEE PROFILE 

NHẬP KHẨU của Tập đoàn SHIDE ĐẠI LIÊN, phụ kiện GQ chính hãng nhập khẩu, 

trên báo giá và hợp đồng kinh tế. 

 

 

Giá trên đã bao gồm thi công hoàn thiện, đã bao gồm phụ kiện GQ CHÍNH HÃNG 

cho hệ thống cửa đi và cửa sổ  

- Phụ kiện GQ chính hãng 

 Cửa đi mở quay 1 cánh ( cửa phòng  cửa Toilet) gồm 1cánh 3 bản lề 3D  1 bộ 
tay khóa đơn điểm và các vấu hãm  gioang đệm 

 Cửa đi mở quay 1 cánh ( cửa mặt tiền  cửa sau) gồm 1cánh 3 bản lề 3D 1 bộ 
tay khóa đa điểm hoặc đơn điểm và các vấu hãm  gioang đệm 

 Cửa đi mở quay 2 cánh gồm 1cánh 3 bản lề 3D ( 2 cánh 6 bản lề 3D)  1 bộ tay 
khóa đa điểm  chốt gài phụ 2 cái và các vấu hãm  gioang đệm 

 Cửa đi mở quay 4 cánh gồm 1 cánh 3 bản lề 3D ( 4 cánh 12 bản lề 3D)   1 bộ 
tay khóa đa điểm  chốt gài phụ 6 cái và các vấu hãm  gioang đệm 

 Cửa sổ mở quay 1 cánh gồm 1 bộ tay nắm đa điểm  2 bản lề chữ A hoặc 2 bản 
lề 1D  các vấu hãm  gioang đệm 

 Cửa sổ mở quay 2 cánh gồm  1 bộ tay nắm đa điểm  4 bản lề chữ A hoặc 4 bản 
lề 1D  các vấu hãm  gioang đệm 

 Cửa sổ mở quay 4 cánh gồm 3 bộ tay nắm đa điểm  8 bản lề chữ A hoặc 8 bản 
lề 1D  các vấu hãm   gioang đệm 

 Cửa sổ mở hất 1 cánh gồm 1 tay gạt  2 bản lề chữ A  gioang đệm hoặc 2 thanh 
chống gió 

 Cửa đi lùa 2 cánh và 4 cánh gồm bánh xe lùa  khóa chữ D hoặc tay khóa đa 
điểm   khóa sập  các đệm cửa lùa  lông nheo 

 Cửa sổ lùa 2 cánh và 4 cánh gồm bánh xe lùa  1 khóa sò hoặc 2 khóa sập   các 

đệm cửa lùa  lông nheo 

- Màu nhựa tiêu chuẩn Sparklee nhập khẩu có màu : Trắng sữa 

 
  

- Quy cánh tính giá : 
 

 

 

1. Đối với cửa đi: 

+ Mở quay 1 cánh mặt tiền  cửa sau : Có diện tích dưới 2 0m2 được tính giá áp dụng bằng 

2,0 m2 

+ Mở quay 1 cánh cửa Toilet: Có diện tích dưới 1 6m2 được tính giá áp dụng bằng 1 6m2 

+ Mở quay 1 cánh cửa phòng: Có diện tích dưới 1 8m2 được tính giá áp dụng bằng 1 8m2 



+ Mở quay và lùa 2 cánh: Có diện tích dưới 3 0m2 được tính giá áp dụng bằng 3 0 m2 

+ Mở quay và lùa 4 cánh: Có diện tích dưới 8 0m2 được tính giá áp dụng bằng 8 0 m2 

2. Đối với cửa sổ : 

+ Mở quay và mở hất 1 cánh:  

Có diện tích dưới 0.6m2 trở xuống được tính 1.100.000/bộ 

Có diện tích dưới 0.6-0.8m2 được tính 1.200.000/bộ 

Có diện tích dưới 0.8-1,0m2 được tính giá áp dụng bằng 1 0 m2 

+ Mở quay và lùa 2 cánh: Có diện tích dưới 1 6m2 được tính giá áp dụng bằng 1 6 m2 

+ Mở quay và lùa 4 cánh: Có diện tích dưới 3 2m2 được tính giá áp dụng bằng 3 2 m2 

3. Đối với vách kính: Nếu có diện tích dưới 1 0m2 thì giá được tính theo bộ 

- Bảo Hành Sản Phẩm 

+ Nhựa Sparklee chính hãng bảo hành 10 năm 

+ Phụ kiện GQ chính hãng bảo hành 3 năm ( không có tác động của ngoại lực) 

- Thời gian thi công từ 3 -15 ngày ( tùy theo khối lượng) kể từ khi có số đo hoàn thiện 
 

 

 

 

Vui lòng liên hệ :  

Showroom & Trụ sở chính: 99 Nguyễn Văn Tăng, phường LTM, Q9 

Hotline: 0938 943 886 – 0908 977 989 (Mr.Kết) 

Xưởng sản xuất: 175B Liên Phường, phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM 

Website: saigoncua.com 

Mail: info@saigoncua.com 

 

           Sài Gòn Cửa rất mong đƣợc hợp tác cùng Quý khách hàng! 
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