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 BÁO GIÁ NẸP NHÔM HƠP KIM BT
Sô: BGGT.01 ngay 01/01/2021

           CÔNG TY TNHH XNK  TRANG TRI  NÔI THÂT GIA THINH  xin trân 
trọng gửi tơi Quy khách hàng, báo giá san phâm nep nhôm hơp kim, nep  trang tri, 
chông trơn trươt câu thang, nep bo goc canh, nep sàn gỗ, nep tham, nep sàn nhựa, nep 
nhôm cho tấm PVC chi tiêt như sau:

SỐ
 TT

MÃ SỐ
SẢN PHẨM - 
CÔNG DỤNG

MẶT CẮT
QUY CÁCH
SẢN PHẨM 

(MM)

 ĐƠN GIÁ / 
THANH 
(VNĐ) 

MÀU SẮC 
SẢN PHẨM

1 Mã V10
Ốp goc canh              80.000 

inox, nhôm, vàng bong, 
vàng mờ, Vàng hồng, 

Đen mờ

2 Mã V15
Ốp goc canh              90.000 

inox, nhôm, vàng bong, 
vàng mờ, Sâm banh
Vàng hồng, Đen mờ

3 Mã V20
Ốp goc canh            100.000 

inox, nhôm, vàng bong, 
vàng mờ, Sâm banh
Vàng hồng, Đen mờ

4 Mã V25
Ốp goc canh            120.000 inox, nhôm,

 vàng bong, vàng mờ

5 Mã V30
Ốp goc canh            130.000 

inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

Đen mờ



6
Mã T6

Điểm nôi 
2 vật liệu

             70.000 
inox, nhôm,

 vàng bong, vàng mờ, 
sâm banh

7
Mã T8

Điểm nôi 
2 vật liệu

             70.000 
inox, nhôm,

 vàng bong, vàng mờ, 
sâm banh

8
Mã T10 cong

Điểm nôi 
2 vật liệu

             80.000 inox, nhôm,vàng mờ

9
Mã T10 thăng

Điểm nôi 
2 vật liệu

             80.000 

inox, nhôm, vàng bong, 
vàng mờ, vàng hồng

Đen mờ

10

Mã T12
Điểm nôi 
2 vật liệu              90.000 

inox, nhôm, vàng bong, 
vàng mờ, Sâm banh 
Vàng hồng, Đen mờ

11
Mã T14
Điểm nôi 
2 vật liệu

           100.000 
inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờ, Sâm banh 
Vàng hồng, Đen mờ

12

Mã T20.3
Điểm nôi 

2 vật liệu chân 
nep cao 3mm 

           100.000 
inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờ, vàng hồng
sâm banh

13

Mã T20
Điểm nôi 

2 vật liệu chân 
8mm

           110.000 
inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờ, vàng hồng
sâm banh, Đen mờ

14

Mã T25
Điểm nôi 
2 vật liệu

           120.000 
inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờ, màu sồi,
sâm banh

15
Mã T30
Điểm nôi 
2 vật liệu

           130.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ



16

Mã LA-14
(Lập Là)

Điểm nôi 2 vật 
liệu (san phâm 
tiện sử dụng 

dán trên vách 
trang tri)

             90.000 
inox, nhôm,vàng bong, 

vàng mờ, vàng hồng
sâm banh, Đen mờ

17

Mã LA-20 
(Lập Là)

Điểm nôi 2 vật 
liệu (san phâm 
tiện sử dụng 

dán trên vách 
trang tri)

           100.000 
inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờ, sâm banh
Đen mờ

18
Mã U5

Tao điểm nhấn 
vách nội thất

             90.000 
inox, nhôm,

 vàng bong vàng mờ

19
Mã U10

Tao điểm nhấn 
vách nội thất

             80.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

20
Mã U14 x 7

Tao điểm nhấn 
vách nội thất

             80.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

21

Mã U12.3
(U co canh 

3mm tao roong 
trên vách)

           110.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

22
Mã U20

Tao điểm nhấn 
vách nội thất

             90.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

23

Mã L20 x 4
Chân 3mm sử 
sàn nhựa - vật 
liệu chinh  co 
độ dày 3 đên 

5mm

             90.000 
inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờ, vàng hồng
sâm banh, Đen mờ



24 Mã L12 x 9
Ốp goc canh              90.000 inox, nhôm,

 vàng bong, vàng mờ

25

Mã L20 x 10
Ốp goc canh sử 
dụng nhiều cho 

sàn gỗ 8mm

           100.000 
inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờ, vàng hồng
sâm banh, Đen mờ

26

Mã L20 x 15
Ốp goc canh sử 
dụng nhiều cho 
sàn gỗ 12mm

           110.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

27 Mã L30 x 10
Ốp goc cạnh            120.000 

inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ
Sâm banh ,Đen mờ

28 Mã L30 x 20
Ốp goc canh            140.000 inox, nhôm, vàng bong, 

vàng mờĐen mờ

29
Mã L16x4

Kêt thuc sàn 
nhựa 4mm

             85.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

30
Mã MY13.2 

 tao R cho goc 
ngoài

           230.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ

31

Mã M10
Tao roong chữ 
V ôp vách nội 

thất
             80.000 inox, nhôm,

 vàng bong, vàng mờ

32 Mã TC12.5
Nep goc trong              80.000 inox, nhôm,

 vàng bong, vàng mờ

33 Mã YC11
Nep goc ngoài            160.000 inox, nhôm,

 vàng bong, vàng mờ

34
Nep kết thúc 

thảm
 (co gai nhôm)

           160.000 inox, nhôm,
 vàng bong, vàng mờ



35

Mã FT 20.8
Nep câu thang, 
mũi bậc sàn gỗ 

8mm

           120.000 
inox, 

vàng bong, 

36

Mã FT 20.12
Nep câu thang, 
mũi bậc sàn gỗ 

12mm

           120.000 
inox, 

vàng bong, 

37

Nep F kết thúc 
sàn gỗ

đơn giá bao 
gồm đê nhựa 

8mm và 12mm

           160.000 
inox,vàng bong

vàng mờ, vân gỗ sồi
 nhôm , sâm banh

38

Mã L55
Chông trơn 

trươt mặt bậc 
câu thang

           350.000  nhôm, vàng mờ,
sâm banh

39

Mã L41x13
Chông trơn 

trươt mặt bậc 
câu thang

           240.000  nhôm, vàng mờ
sâm banh

40

Mã L41x20
Chông trơn 

trươt mặt bậc 
câu thang

           250.000  nhôm, vàng mờ
sâm banh

41
Mã LG43x22

Nep chông trơn 
gân

           240.000  nhôm, vàng mờ
sâm banh

42

Mã HC6
Nep mặt bằng 

chông trơn 
trươt mặt bậc 

câu thang

           280.000  nhôm, vàng mờ
sâm banh

43
Đê nep chất 

liệu nhựa cao 
8mm-12mm

Sử dụng phô 
biên 

cho sàn gỗ 
8mm-12mm

             20.000 



 A/ Về sản phẩm - dịch vụ:
Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuê VAT
San phâm xuất bán nguyên thanh
Đơn giá chưa bao gồm phụ phi vận chuyển trong nội thành TP.HCM
Quy khách sử dụng đê nhựa cho nep T, xin thông báo cho Cty trong quá trình đặt hàng
Khách hàng vui lòng kiểm tra san phâm trươc khi xuất kho, và phan hồi tình trang của 
san phâm tai thời điểm giao nhận

B/ Hình thức thanh toán:
Thanh toán chuyển khoan hoặc tiền mặt 100% tông giá trị đơn hàng;
Thông tin chuyển khoan như sau:
Chủ tài khoan: Trân Ngọc Tiên
Sô Tk: 148141189 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB chi nhánh HCM
Chủ tài khoan: Trân Ngọc Tiên
Sô TK: 0441000769420 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình

Với mong muôn hợp tác, cùng phát triển hệ thông đại lý & nha phân phôi.    
Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ & hợp tác của Quý Khách Hang

Trân trọng!


