
140,000

200,000

650,000

780,000

Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt
- Giá báo trên cho các hệ cửa tiêu chuẩn với kính trắng đơn

- Bảng báo giá này áp dụng từ ngày 10.02.2014. ( Giá này chỉ áp dụng cho đến khi có báo giá mới ).

BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP - CỬA NHÔM HỆ VIỆT PHÁP HR WINDOW 

- báo giá trên là báo giá chung cho các hệ cửa cơ bản. báo giá thực tế sẽ thay đổi ( tăng hoặc giảm) tuỳ theo diện tích cũng như loại cửa.

Khoá đơn điểm+ 03bản lề 3D 

Loại cửa - Quy cách

3.Cửa sổ 2 cánh mở quay 

4. Cửa vệ sinh

Thanh chốt đa điểm + bánh xe + ray 
nhôm

930,000

LOẠI PHỤ KIỆN 

1,000,000

CÔNG TY TNHH SX và TM PHÚ QUANG MINH
ĐC:  Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Hotline: 0917843878-0968484378

Công ty TNHH SX và TM Phú Quang Minh xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Kính gửi 
Quý khách hàng Bảng báo giá CỬA NHƯA như sau:

Khoá bán nguyệt+ bánh xe + ray 
nhôm

02Bản lề chữ A400+ thanh chống 
sập + khoá đa điểm 390,000

750,000

1,190,000

1,000,000

Bản lề chữ A400, 2 chốt âm, khoá đa 
điểm 500,000

650,000 03Bản lề 3D + khoá đơn điểm

7. Cửa đi 2 cánh mở trượt 900,000

850,000

Cửa nhôm hệ 
Việt Pháp

880,000 1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

8. Vách kính cố định 780,000

- Khách hàng sử dụng kính 5mm Xanh đen Việt Nhật, kính 8mm : + thêm 70.000 VNĐ/m2. Kính an toàn 6.38mm : + thêm 150.000 VNĐ/m2. Kính an toàn 8.38mm : + thêm 
200.000 VNĐ/m2 . Kính cường lực 8mm : + thêm 250.000 VNĐ/m2 . Kính cường lực 10mm : + thêm 320.000

Khoá đa điểm + 06bản lề 3D + 02 
chốt cánh phụ

5. Cửa đi 1 cánh mở quay trên 
kính dưới Pano

930,000

5. Cửa đi 2 cánh mở quay trên 
kính dưới Pano

930,000

Khoá đa điểm 1600mm + Bánh xe 
kép + Ray nhôm 

Cửa nhựa lõi 
thép uPVC 

Mô hình cửa

2.Cửa sổ 2 cánh mở trượt

880,000
1.Cửa sổ 1 cánh mở quay, cửa 
sổ mở hất

1,000,000

860,000

Khoá đa điểm, 03bản lề 3D


