
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

DIỂN GIẢI SẢN PHẨM

Cửa sổ  2 cánh mở 

Phụ kiện GQ: Bản lề chữ A  ,thanh đa 

điểm, tay nắm, chốt cánh phụ 

                  1,600,000 

Cửa sổ 4 cánh mở quay

Phụ kiện GQ: Bản lề chữ A  ,thanh đa 

điểm, tay nắm, chốt cánh phụ

                  1,550,000 

CỬA SỔ MỞ QUAY,  KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm 

Cửa sổ 1 cánh mở 

Phụ kiện GQ: Bản lề chữ A  ,thanh đa 

điểm, tay nắm

                  1,550,000 Kích thước:  từ 1.4m2  đến 2m2

Kích thước: từ 

Kích thước:  từ 1.6m2 đến 2.5m2

Kích thứơc : 2.5m2 đến 3m2

Kích thước:  từ 2.2m2.đến 3m2

                  1,500,000 

                  1,550,000 

Cửa sổ 4 cánh lùa

Phụ kiện GQ: Bánh xe đơn cửa trượt, khóa 

bán nguyệt

                  1,600,000 

                  1,500,000 

Trường hợp dùng khóa đa điểm cửa sổ, tay nắm  phụ thu thêm 200.000đ/ bộ 

Công Ty TNHH MTV Trung Thanh Bình xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm, tin tưởng đến sản 

phẩm  của TTBWINDOW, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cửa nhôm kính như sau: 

                       BÁO GIÁ GIA CÔNG SẢN XUẤT CỬA NHỰA LÕI THÉP

               ( NHỰA SPARLEE NHẬP KHẨU, NHỰA EURO,  NHỰA BUILED) 

                                CÔNG NGHỆ HÀN KHÔNG VẾT 

ĐƠN GIÁ /M2

CỬA SỔ LÙA,  KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm 

Cửa sổ 2 cánh lùa

Phụ kiện GQ:  Bánh xe đơn cửa trượt, khóa 

bán nguyệt

                  1,600,000 

                  1,500,000 

Kích thước:  từ 1.5m2 đến 2m2

Kích thước:  từ 2m2 đến 4m2

Kích thước:  từ 2m2 đến 3m2

Kích thước:  từ  3m2 đến 4m2

KÍCH THƯỚC TẠM TÍNH



Mong quý khách hàng đóng góp và phản ánh về dịch vụ,sản phẩm trực tiếp Hotlite. 0981.65.65.25 MR. 

Bình chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ và tin tưởng TTBWINDOW

NGUYỄN VĂN BÌNH

                            Tp.HCM,    02  tháng 04 năm 2019

Giám đốc bán hàng 

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, và chi phí vận chuyển 

Đơn giá trên  mang tính chất  tham khảo cho khách hàng.  Chúng tôi sẽ báo giá chính xác khi có số đo cụ 

thể. Giảm giá khi có kích thước cửa có diện tích lớn hoặc có thể Tăng giá khi cửa có kích thước nhỏ 

trường hợp cửa nhỏ. Trường hợp nhỏ hơn 1m2 thì tính theo bộ .

Tập thể CBNV kỹ thuật, anh em thợ TTBWINDOW của chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách 

hàng  những sản phẩm tốt nhất đến trực tiếp quý khách hàng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng vì 

khách hàng là tài sản cho sự phát triển của TTBWINDOW Glass

ĐƠN GIÁ TRÊN CÓ THỂ TĂNG HOẶC GIẢM 5- 10% TÙY THEO THIẾT KẾ 

* GHI CHÚ:  Giá trên gia công cửa thành phẩm bao gồm phụ kiện, chưa bao gồm kính 

Cửa sổ lùa, cửa sổ mở dưới 1m2 tính theo bộ 

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH NHÔM HỆ 55 DÀY 1.4mm,  KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm 

Khung vách cố định 

                  1,300,000 

                  1,250,000 

                  1,200,000 

Kích thước:  từ 1.5m2 đến 2m2

Kích thước:  từ  2m2 đến 4m2

Kích thước:  từ  4m2 đến 6m2

Cửa đi 2 cánh mở quay

Phụ kiện GQ:Bản lề 3D,khóa đa điểm, tay 

nắm, chốt cánh phụ 

                  1,700,000 

                                1 

Kích thước:  từ  3m2 đến 4m2

Kích thước:  từ 4m2 đến 5m2

Cửa sổ 4 cánh mở quay

Phụ kiện GQ: Bản lề chữ A  ,thanh đa 

điểm, tay nắm, chốt cánh phụ

CỬA ĐI MỞ QUAY,  KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm 

                  1,500,000 

Cửa đi 1 cánh mở quay

Phụ kiện GQ: Bản lề 3D,khóa đơn điểm, 

tay nắm

                  1,600,000 

                  1,550,000 

Kích thứơc : 3m2 đến 4m2

Kích thước:  từ 2m2 đến 2.5m2

Kích thước:  từ 2.5m2 đến 3m2


