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Kính gửi: Quý khách hàng 

 

 Lời đầu tiên xin trân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm rèm vải (màn vải) của công ty 

chúng tôi và xin được gửi bảng báo giá chi tiết các sản phẩm rèm vải đến quý khách hàng như sau:  

 

Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm 
Kích 

Thước 
ĐVT 

Đơn Giá 

(VNĐ) 

RÈM VẢI 

Lưu ý: BÁO GIÁ RÈM VẢI tính theo mét rộng (m tới) hoàn thiện của cửa (Đã bao gồm độ chun, độ 

nhún từ 2,5m -> 3m vải/1m cửa tùy theo hoa hoặc lấy sóng của từng mã vải), giá đã bao gồm phụ kiện 

và thi công lắp đặt tại công trình. Quý khách không phải thanh toán thêm bất cứ khoản phụ phí nào 

khác... 

(Miễn phí suốt gỗ hoặc khung suốt hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn phụ kiện rèm cửa Hàn Quốc). 

BÁO GIÁ RÈM ROMAN tính theo mét vuông, giá đã bao gồm phụ kiện và thi công lắp đặt tại công 

trình 

 (Miễn phí khung romance bằng hợp kim nhôm tĩnh điện cao cấp đạt tiêu chuẩn khung kéo roman Châu 

Âu) 

Bộ sưu tập rèm vải 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 1:  

Gấm bóng, họa tiết sang trọng  2.8 m 

560,000  

and 590,000 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 2:  

Polyester + Cotton  

loại bóng, họa tiết sang trọng  2.8 m 620,000 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 3:  

Gấm họa tiết hoa văn chìm sang 

trọng 2.8 m 650,000 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 4:  

Polyester + Cotton  

hoa văn chìm họa tiết đơn giản  2.8 m 690,000 

Rèm vải thô cản sáng 70% Seri mẫu: XC… 2.8 m 490,000 

Rèm vải cản sáng 100% Seri mẫu tuyết nhung Korea: K… 2.8 m 850,000 

BÁO GIÁ RÈM VẢI (MÀN VẢI) 
(Hệ thống phân phối rèm vải Minh Đăng) 

 

CÔNG TY TNHH CN VÀ TM MINH ĐĂNG (MD CO., LTD) 

Rèm cửa, rèm văn phòng, giấy dán tường, thảm trải sàn, bình phong 
Địa chỉ: Showroom 1: Số 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel: 04.668.46855 - 0975.456.952 – 0977.971.553 

Showroom 2: Số 713 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

Tel: 04.6328.1022 - 0972.760.895 – 0975.456.952 

Xưởng sản xuất: Cụm CN Thanh Oai, Hà Nội 

Địa chỉ: Số 1/14 Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM. 

Tel: 08.668.04209 – 0982.221.669 – 0163.499.5620 

Website: http://www.remminhdang.com – http://remcuaminhdang.vn 

http://giaydantuongminhdang.vn 

 

http://www.remminhdang.com/rem-manh/rem-vai.html
http://www.remminhdang.com/wysiwyg/file_up/BAOGIA/BAO%20GIA%20REM%20VAI%20(MAN%20VAI).pdf
http://www.remminhdang.com/
http://giaydantuongminhdang.vn/
http://www.remminhdang.com/rem-manh/binh-phong.html
http://www.remminhdang.com/
http://remcuaminhdang.vn/
http://giaydantuongminhdang.vn/
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Rèm vải cản sáng 80% Seri mẫu thô Korea: K… 2.8 m 790,000 

Rèm roman 2 lớp  Seri mẫu tuyết nhung, thô 

hàng Korea: K seri… 

2.8 m 490,000 

Rèm roman 1 lớp 2.8 m 390,000 

Rèm vải có thể kết hợp làm rèm roman chung trong cùng 01 phòng 

Rèm vải 

MD - Ashley mã: AT21 -> AT24 1.5 

m 530,000 

Rèm roman hai lớp m2 450,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản 

nhiệt m2 390,000 

Rèm roman một lớp m2 320,000 

Rèm vải 

MD - Ashley mã: AT-10 -> AT-

12 
1.5 

m 590,000 

Rèm roman hai lớp m2 490,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản 

nhiệt m2 390,000 

Rèm roman một lớp m2 350,000 

Rèm vải 

MD - Spring flower, Kimurase, 

Themiller, Cantello, Naples, 

Auna, Anacy, Ravenna, Clicle, 

Simoni, Legano, Anma, Sheer 

1.5 - 1.9 

m 

560,000 and 

650.000 

Rèm roman hai lớp m2 490,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản 

nhiệt m2 380,000 

Rèm roman một lớp m2 320,000 

Rèm vải 

New -  Linen beauty, Ophelia - 

01, Polka dot-BR, Ashley-21, 

Sweet, Rose, lacey-RE, Ophelia - 

02, Polka dot-PI, Ashley-22, 

lacey-PU, Ophelia - 03, polkadot-

BL, Ashley-23, lacey-YE, 

Ophelia - 04, Ashley-24, lacey-

BL, polkadot-PU, polkadot-GR, 

polkadot-YE 

1.5 - 1.9 

m 590 ~ 850 

Rèm roman hai lớp m2 450,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản 

nhiệt m2 380,000 

Rèm roman một lớp m2 350,000 

Rèm vải 
MD -  Blackout( Chống nắng 

100%,  

cản nhiệt, cách âm…) 

    + Douglas (hàng Châu Âu) 

    + Zola 

    + Patio 

    + Blackout khổ 150 cm 

    + Bloom 

1.5 - 2.8 

m 950 ~1.110 

Rèm roman hai lớp m2 550,000 

Rèm roman một lớp vải 

cản nắng 100%, cản nhiệt 

tốt m2 490,000 

Rèm roman một lớp m2 390,000 

Rèm vải voan trang trí (giá tính theo mét cửa hoàn thiện đã gồm độ nhún) 
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Rèm vải voan trắng Mã MĐ… 2.8 m 350,000 

Rèm vải voan trắng có họa 

tiết 
Mã PL… 2.8 

m 380,000 

Rèm vải voan nhiều mầu 

Korea 
Mã M&M… 2.8 

m 450,000 

Rèm vải voan đanh, Châu 

Âu 
Acacia… 2.8 

m 550 ~ 650 

Rèm vải voan cùng họa 

tiết  

lớp cản sáng bên ngoài 

Collection Seri… 2.8 

m 350,000 

Rèm vải nhung hội trường (giá tính theo mét cửa hoàn thiện đã gồm độ nhún) 

Rèm vải nhung Đài Loan 

dày Vải nhung Đài Loan 1.5 m2 230,000 

Rèm vải nhung thường Vải nhung thường 1.5 m2 195,000 

Rèm vải nhung Hàn Quốc Vải nhung Hàn Quốc 1.5 m2 390,000 

Quý khách lưu ý: hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mã vải khác nhau nhưng chất liệu mầu sắc 

và họa tiết như nhau, chính vì thế quý khách hãy lựa chọn đúng nhà cung cấp chuyên nghiệp để mua 

được sản phẩm chính hãng có giá thành cuối cùng hợp lý nhất cho sản phẩm đó.  

Hãy hỏi người bán hàng giá đó đã trọn gói chưa? tính theo mét vải hay m cửa? 

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách thanh toán đúng giá trên nếu không có yêu cầu gì thêm) 

 

- Số lượng đơn hàng lớn liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất. 

- Mang mẫu tư vấn miễn phí tại nhà. Bảo hành tại nhà, dịch vụ lắp đặt nhanh gọn. 

 

Công ty chúng tôi cam kết hàng hóa đúng chủng loại chào hàng, mới 100%, nguyên bản của nhà sản xuất. 

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng báo giá rèm vải rẻ nhất, nếu chúng tôi còn có 

những phần chưa đáp ứng được yêu cầu của quý vị, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. 

 

Trân Trọng 

 

 

 

Minh Đăng 

http://www.remminhdang.com/wysiwyg/file_up/BAOGIA/BAO%20GIA%20REM%20VAI%20(MAN%20VAI).pdf

