
   

AZ 100 ( Trắng) AZ 150 ( Xanh)

1
Cung cấp và lắp dựng ''Hệ giàn thép mạ'' - xi mạ hợp kim nhôm 

kẽm- Hai lớp cho mái lợp Ngói (Hệ vì kèo và thanh litô)
m2 01 375,000             425,000             

2
Cung cấp và lắp dựng ''Hệ giàn thép mạ'' - xi mạ hợp kim nhôm 

kẽm- Ba lớp cho mái lợp Ngói (Xà gồ, cầu phong và thanh litô)
m2 01 395,000             445,000             

3
Cung cấp và lắp dựng ''Hệ giàn thép mạ'' - xi mạ hợp kim nhôm 

kẽm- Hai lớp cho mái đổ bê tông lợp Ngói (Hệ rui và thanh litô)
m2 01 265,000             285,000             

4
Cung cấp và lắp dựng ''Hệ giàn thép mạ'' - xi mạ hợp kim nhôm 

kẽm - Hai lớp cho mái lợp Tole (Hệ vì kèo và thanh xà gồ)
m2 01 325,000             350,000             

5

Cung cấp và lắp dựng ''Hệ giàn thép mạ'' - xi mạ hợp kim nhôm 

kẽm - Hai lớp cho mái lợp Ngói (Hệ xà gồ 2C100 và thanh litô)
m2 01 385,000             430,000             

Ghi chú:

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Khách hàng !

ĐT: (028) 62 711 759   -   Hotline: 0915602929

Email: hunggiaphu.vn@gmail.com
 Website: www.hunggiaphu.com - www.nhapho.info

Công ty TNHH TM - XD Hưng Gia Phú

Người đại diện

Trần Quốc Tuấn

Hạng Mục

Tp. HCM, Ngày 15 tháng 04 năm 2021

Công ty TNHH TM XD Hưng Gia Phú hân hạnh gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá sơ bộ về sản phẩm Hệ Giàn Thép Mạ Trọng Lượng 

Nhẹ đã được khách hàng tín nhiệm tại Việt Nam trong nhiều năm qua với những nội dung sau:

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

BẢNG GIÁ THI CÔNG KÈO THÉP MÁI NGÓI TRỌNG LƯỢNG NHẸ

Khối

lượng

- Giá trên bao gồm thiết kế, cung cấp vật liệu, các phụ kiện liên kết và nhân công lắp dựng. 

- Thời gian bảo hành thi công 12 tháng, thời gian bảo hành lớp xi mạ chống thủng vật liệu 20 Năm.

Đơn Giá

CÔNG TY TNHH TM XD HƯNG GIA PHÚ

637/10/33/52 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị

 tính

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển 

STT

- Thi công trọn gói: Khung kèo và ngói lợp 630.000 đ/m2 (Áp dụng cho ngói lợp thông dụng 9-10v/m2 - Ngói Thái CPAC, Ngói Lama Roman)

- Giá trên chưa bao gồm phụ kiện như máng xối âm, diềm mái, ngói và nhân công lợp ngói


