Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Quyết chuyên sản xuất, thi
công, lắp đặt kính cường lực.Chúng tôi có đội thợ sản xuất, thi công lành nghề, tâm huyết với
công việc mong rằng đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm, giá cả tốt nhất cho quý
khách . Dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hang báo giá sản phẩm kính cường lực và
một số phụ kiện đi kèm:
Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Quyết : 0934 503 368 – 0246 683 3539.
Quy cách sản phẩm

STT

ĐVT

Đơngiá
VNĐ

Kính an toàn, kính cường lực
1

Kính Temper 5mm trắng trong (kính cường lực)

m2

480.000

2

Kính Temper 6mm trắng trong(kính cường lực)

m2

550.000

3

Kính Temper 8mm trắng trong(kính cường lực)

m2

640.000

4

Kính Temper 10mm trắng trong(kính cường lực)

m2

700.000

5

Kính Temper 12mm trắng trong(kính cường lực) 2438 x 3658

m2

750.000

6

Kính Temper 12mm trắng trong( kính cường lực) 4876 x 2700

m2

1.100.000

7

Kính Temper 12mm trắng trong(kính cường lực) 3000 x 6000

m2

1.400.000

8

KínhTemper 15mm trắng trong (kính cường lực)

m2

1.800.000

9

Kính dán an toàn 2 lớp 6.38mm màu trắng( chưa nhân công lắp
đặt và vật tư phụ)

m2

275.000

10

Kính dán an toàn 2 lớp 8.38mm màu trắng ( chưa nhân công lắp
đặt và vật tư phụ)

m2

310.000

11

Kính dán an toàn 2 lớp 10.38mm màu trắng ( chưa nhân công
lắp đặt và vật tư phụ)

m2

360.000

13

Kính ốp bếp các màu sơn công nghiệp, kính cường lực 8mm

md

700.000

14

Kính ốp bếp các màu sơn chịu nhiệt, kính cườngl ực 8mm

md

1.100.000

Bản lề sàn VVP

Chiếc

1.250.000

Kẹp kính trên

Chiếc

300.000

Kẹp kính dưới

Chiếc

300.000

Kẹp L

Chiếc

350.000

Khóa cửa VVP

Chiếc

350.000

Tay nắm thủy tinh

Chiếc

350.000

Tay nắm Inox

Chiếc

350.000

Phụ Kiện cửa thủy lực bản lề sàn cánh mở bảo hành 18 tháng

Chiếc

350.000

Bộ phụ kiện Inox 304 sáng bóng, sáng mờ dành cho cabin tắm

Bộ

2.800.000

Bộ phụ kiện Inox 201 dành cho cabin tắm

Bộ

2.000.000

Bộ

1.350.000

Bộ

2.200.000

Lan can kính cường lực dày 10mm, Inox đặc 304 không rỉ

Bộ

1.650.000

Lan can kính Inox 304 rỗng trong

Bộ

950.000

Khóa âm sàn
Phụ Kiện Cabin Tắm 1 cánh mở

Phụ kiện cửa kính trượt treo( lùa đi lùa lại) BH 24 tháng hỏng đổi mới
Bộ phụ kiện Inox dành cho 1 cánh cửa treo ray nhôm dày 1mm,
sơn tĩnh điện, màu trắng sứ
Bộ phụ kiện inox tay treo cao cấp dùng cho cửa thủy lực cánh
trượt VVP
Phụ kiện Lan can kính (chưa bao gồm tay vịn trụ dưới)

Phụ kiện cửa thủy lực bản lề sàn cánh mở Hãng Zickler bảo hành 5 năm

•
•
•
•
•

Bản lề sàn Zickler

Chiếc

1.800.000

Kẹp kính trên Zickler

Chiếc

450.000

Kẹp kính dưới Zickler

Chiếc

450.000

Kẹp L Zickler

Chiếc

500.000

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Đơn giá kính trên đã bao gồm: Kính+ nhân công + keo vít, thi công và lắp đặt hoàn thiện
trong nội thành Hà Nội
Nẹp kính đế xập tính theo mét dài giá 60,000đ/md nẹp inox 304 không rỉ. bắt kính giá
100,000đ/ md
Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
Tất cả sản phẩm được bảo hành 18 tháng

BÁO GIÁ HỆ THỐNG CỬA TỰ ĐỘNG - NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC
TÊN SẢN PHẨM

TT
01

02

Bộ cửa trượt tự động Hàn Quốc WS - T400 Ray 3m
Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng tối đa: 120kg x 2 cánh
- chiều dài tối đa của thanh profile : 6m
- Tốc độ đóng/mở cửa: 200-600mm/giây/cánh
- Điện nguồn: 220VAC/50-60Hz
- chiều rộng cửa: 450-3000mm
- thời gian giữ mở cửa: 0~50giây
Các thiết chính :
- 01 Ray hợp kim nhôm
- 01 động cơ điện 1 chiều , 90W
- 01 Board mạch điều khiển Micro - processing
- 01 Biến áp
- 02 cảm biến( mắt thần) BEA
- 01 puli không tải
- 02 con lăn và hệ gá
- dây curoa
BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TAESUNG – HÀN
QUỐC . MODEL BS 2007
Thông số kỹ thuật:
- Độ mở thông thủy: 1.5m
- Tải trọng tối đa: 130kg x 2cánh
- Tốc độ đóng/mở : 100 – 800 mm/giây/cánh
- Khóa cửa trực tiếp trong mô tơ.
- Điện AC 100 ~ 220V ± 20%, 50 / 60Hz
- Điện năng tiêu thụ: 150 W
- Nhiệt độ môi trường: -100- +400C
Các thiết bị chính:
- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V, có chức
năng khóa cửa tự động
- 01 Bộ điều khiển Micro – computer
- 02 mắt thần Nhật Bản mở cửa
- 01 Ray trượt và có hoặc không có nắp đậy hợp kim nhôm 4m
- 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)
- 04 Tai treo cánh cửa
- 01 bộ cảm biến an toàn

Số
Lượng

Đơn Giá
(VND)

Bộ

24.000.000

Bộ

34.000.000

chiếc

300.000

- 02 dẫn hướng cánh cửa
02

Kẹp inox treo kính

II, TERAOKA – NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP 100% TỪ NHẬT BẢN
TT

TÊN SẢN PHẨM

1.

BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG TERAOKA – NHẬT
BẢN (MODEL 160KLCM)
Thông số kỹ thuật:
- Độ mở thông thủy tối đa : 1.5m
- Tải trọng tối đa: 80kg x 2 cánh
- Tốc độ mở: 100 – 550mm/giây/cánh
- Tốc độ đóng: 100- 500mm/giây/cánh
- Độ ồn: thấp hơn 50db
- Điện năng tiêu thụ: 90W
- Nhiệt độ môi trường: -100- +400C
Các thiết bị chính :
- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24 V
- 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit )
- 02 Cảm nhận hồng ngoại Nhật Bản
- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m
- 01 Dây curoa răng cưa (T- belt)
- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)

02

Kẹp inox treo kính

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

bộ

45.000.000

chiếc

200.000

(VND)

Ghi chú
_ Giá trên chưa bao gồm, Xà sắt gia cố ốp hộp kỹ thuật hoặc ốc bulong treo kính
+ Giá trên chưa bao gồ m VAT 10% ,đã có chi phí lắ p đă ̣t .
+ Tất cả các thiết bị tự động được nhập khẩu 100% của Hañ g .
Bảo hành : 36 tháng (24 tháng miễn phí hoàn toàn 12 tháng tiếp theo miễn phí nhân công ,theo
tiêu chuẩn của hãng sản xuất

•
•
•
•

Văn phòng giao dịch 1: Số nhà 34, Ngõ 230, Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
Văn phòng giao dịch 2: khu đô thị Đồng văn thị Trấn Đồng văn duy tiên Tỉnh Hà nam
Văn phòng giao dịch 3: phố chợ thị trấn yên lạc, T.P vĩnh phúc
Văn phòng giao dịch 4: Đường trường chinh, T.P Hải Dương

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Quyết: 0934 503 368
( thời gian làm việc từ 7h30 đến 23h00 các ngày trong tuần)

