
STT NỘI DUNG ĐVT ĐƠN GIÁ

1
Kính cường lực, vách kính cường lực, Cửa kính cường lực mở quay 

hoặc lùa, sử dụng kính trong 8 ly cường lực 
M2 550,000                     

2
Kính cường lực, vách kính cường lực, Cửa kính cường lực mở quay 

hoặc lùa, sử dụng kính trong 10 ly cường lực 
M2 600,000                     

3
Kính cường lực, vách kính cường lực, Cửa kính cường lực mở quay 

hoặc lùa, sử dụng kính trong 12 ly cường lực 
M2 700,000                     

4 Nẹp nhôm bao quanh m dài 40,000                       

5

Kính cường lực , vách kính cường lực , Cửa kính cường lực mở quay 

hoặc lùa, nếu không sử dụng nẹp sập nhôm thay vào đó sử dụng 

khung nhôm Xingfa nhập khẩu đơn giá tăng 

M2 500,000                     

6

Phụ kiện VPP hàng thái inox 304(150kg), bao gồm kẹp trên kẹp dưới, 

kẹp L, bác định vị, bản lề sàn, tay nắm, ổ khóa đối với cửa mở . Phụ 

kiện lùa phi 25, ray inox, tay nắm,ổ khóa ,bác định vị, nẹp nhựa, đối 

với cửa lùa. Bảo hành 12 tháng

BỘ 2,400,000                  

7

Phụ kiện cao cấp GMT inox 304 (150kg), bao gồm kẹp trên kẹp dưới, 

kẹp L, bác định vị, bản lề sàn, tay nắm, ổ khóa đối với cửa mở . Phụ 

kiện lùa phi 25, ray inox, tay nắm,ổ khóa ,bác định vị, nẹp nhựa, đối 

với cửa lùa. Bảo hành 12 tháng

BỘ 5,000,000                  

8

Phụ kiện cao cấp Helefe inox 304 (150kg), bao gồm kẹp trên kẹp dưới, 

kẹp L, bác định vị, bản lề sàn, tay nắm, ổ khóa đối với cửa mở . Phụ 

kiện lùa phi 25, ray inox, tay nắm,ổ khóa ,bác định vị, nẹp nhựa, đối 

với cửa lùa. Bảo hành 12 tháng

BỘ 6,500,000                  

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

v Nếu sử dụng kính mờ cộng thêm 100.000/m2 

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

v Đơn giá kính áp dụng khổ kính dưới 2140x3050 và diện tích không quá 3.7m2 trên 1 tấm kính. 

Từ 3.7-5m2 cộng thêm 50.000/m2, từ 5-6.5m2 cộng thêm 150.000/m2, 

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

BẢNG GIÁ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC

Ghi chú:

v Đơn giá trên được áp dụng cho kính trên 10m2, dưới 10m2 đơn giá sẽ thay đổi


