
CÔNG TY TNHH MTV TRUNG THANH BÌNH 

Địa chỉ:787 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, Tp.HCM 

ĐT: 028.627.44.131,     DĐ: 0937 707 707 -0981 65 65 25

Địa chỉ:562/6 Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Mail: ttbwindow@gamil.com-( ttbwindowpkt@gmail.com)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

DIỂN GIẢI SẢN 

PHẨM

Phụ kiện  Đồng Bộ theo 

hệ cửa của nhà thiết kế

Kính 8 ly     

cường lực chulai 

việt nhật

Kính 10 ly cường lực 

chulai việt nhật

Cửa đi 1 cánh mở quay, nhôm 

TOPAL  nhôm dày  1.6mm, 

Bản lề 2D, khóa đa điểm, 

khóa đơn điểm, tay nắm
            1,850,000                    1,979,500 

Cửa sổ 2 cánh mở quay, nhôm 

TOPAL nhôm dày 1.4mm,

Bản lề chữ A  ,thanh đa 

điểm, tay nắm, chốt cánh 

phụ

            1,750,000                    1,872,500 

Cửa lùa, nhôm TOPAL  nhôm dày 

1.4mm 

Bánh xe, Khóa bán nguyệt 

hoặc khóa đơn điểm, tay 

nắm, 

            1,650,000                    1,765,500 

vách kính, nhôm TOPAL  nhôm dày 

1.4mm 
ốc vít, keo silicon             1,150,000                    1,230,500 

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

Tp.HCM,  ngày 06 tháng 04 năm 2018

TRUNG THANH BINH COMPANY LIMITED

TTBWINDOW
Cửa Vững Nhà Sang 

***Ghi chú:

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, miễn phí vận chuyển khu vực nội ô Tp.HCM 

Nhôm cao cấp cách âm hệ TOPAL AUSTDOOR  tiêu chuẩn châu âu bảo hành sơn 20 

năm phụ kiện TOPAL hoặc KINLONG  bảo hành 02 năm  ( bao gồm cả kính)

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

Cám ơn quý khách đã ủng hộ sản phẩm TTBWINDOW của chúng tôi !

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.

Giám đốc bán hàng 

NGUYỄN VĂN BÌNH


