
STT NỘI DUNG ĐVT ĐƠN GIÁ

1

Cầu thang kính phương án sử dụng trụ đứng lắp trên mặt đá, Sử dụng 

kính trong 10 ly cường lực 

Phụ kiện: trụ inox 304 bọc gỗ căm xe lắp trên mặt đá và tay vịn gỗ 

căm xe, tay hạt xoài 6/8, tay tròn 6, vuông 6 ( số đo thực tế sẽ được 

đo theo m dài của tay vịn, tay vịn dài bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, 

không đo theo kính)

M dài 1,300,000                  

2

Cầu thang kính phương án sử dụng kính suốt lắp bọ bên hông

Sử dụng kính 10 ly cường lực 

Phụ kiện: bọ inox 304 bắt cặp hông tay vịn gỗ căm xe tay tròn 

6,vuông 6 (số đo thực tế sẽ được đo theo m dài của tay vịn, tay vịn dài 

bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không đo theo kính)

M dài 1,400,000                  

3

Cầu thang kính phương án sử dụng trụ đứng lắp bên hông

Sử dụng kính 10 ly cường lực 

Phụ kiện: trụ inox 304 bọc gỗ căm xe bắt cặp hông tay vịn gỗ căm xe 

,tay tròn 6,vuông 6 (số đo thực tế sẽ được đo theo m dài của tay vịn, 

tay vịn dài bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không đo theo kính)

M dài 1,350,000                  

4

Cầu thang kính phương án sử dụng trụ lửng lắp bên hông hoặc trên 

mặt đá 

Sử dụng kính 10 ly cường lực 

phụ kiện: trụ inox 304 bọc gỗ căm xe bắt cặp hông tay vịn gỗ căm xe 

,tay tròn 6,vuông 6  (số đo thực tế sẽ được đo theo m dài của tay vịn, 

tay vịn dài bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không đo theo kính)

M dài 1,400,000                  

BẢNG GIÁ CẦU THANG KÍNH CƯỜNG LỰC

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 như Sau:

Áp dụng từ ngày     tháng 04 năm 2023



5

Cầu thang kính phương án âm kính sử dụng kính suốt không sử dụng 

trụ

Sử dụng kính 10 ly cường lực 

Phụ kiện: U sắt đặt kính, tay vịn căm se ,tay tròn 6,vuông 6  (số đo 

thực tế sẽ được đo theo m dài của tay vịn, tay vịn dài bao nhiêu tính 

tiền bấy nhiêu, không đo theo kính)

M dài 1,800,000                  

6

Càu thang kính phương án sử dụng kính suốt kết hợp tay vịn nhôm và 

đế nhôm cùng hệ dày 2mm

Sử dụng kính trắng 10ly cường lực

(số đo thực tế sẽ được đo theo m dài của tay vịn, tay vịn dài bao nhiêu 

tính tiền bấy nhiêu, không đo theo kính)

M dài 1,900,000                  

7
Trụ đề ba gỗ căm xe cầu thang phi 16 trụ tròn (trụ vuông cộng thêm 

600.000, tăng độ lớn trụ lên 1cm cộng thêm 100.000/trụ)
Trụ 2,600,000                  

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

v Đối với lan can sử dụng trụ cao: Tiêu chẩn 1m là 1 trụ, nếu có phát sinh trụ cộng thêm 450.000/ 

trụ

v Khối lượng từ 6 - 12 mdài (áp dụng cho cả công trình cùng các sản phẩm khác) cộng thêm 

70.000/ m dài, bao vận chuyển

v Kính cường lực áp dụng khổ kính dưới 1m88 x 3m050. Chiều cao kính dưới 1m

v Khối lượng từ 6 - 12 mdài (chỉ làm riêng phần lan can) cộng thêm 150.000/ m dài, cộng vận 

chuyển

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

v Nếu sử dụng tay vịn cập hông cộng thêm 50.000/m dài

Ghi chú:

v Nếu sử dụng kính 12 ly cộng thêm 140.000/ m dài 

v Khối lượng dưới 6 mdài (áp dụng cho cả công trình cùng các sản phẩm khác) cộng thêm 

150.000/ m dài, bao vận chuyển

v Khối lượng dưới 6 mdài (chỉ làm riêng phần lan can) cộng thêm 250.000/ m dài, cộng vận 

chuyển

ĐƠN GIÁ ÁP DỤNG TRÊN 12M DÀI

v Gỗ gỏ đỏ cao hơn gỗ căm se 150.000/ m dài

v Trụ đề ba gỗ đỏ cao hơn gỗ căm se 1.500.000/ trụ

v Nếu sử dụng phương án tay vịn vuông 7 hoặc tròn 7 cao hơn 100.000/ m dài

v Trụ đề ba cầu thang chạm khắc đơn giá cao hơn 400.000/ trụ

v Gỗ sồi bằng giá gỗ căm xe


