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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 phụ kiện rèm cửa của công ty 

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

 

Quy cách sản phẩm Số lượng ĐVT Đơn Giá (VNĐ/1M2) 

Linh phụ kiện rèm cửa - Suốt treo rèm 

Suốt nhôm vàng 1 m 120,000 

Suốt nhôm trắng 1 m 90,000 

Suốt nhôm đốm đen 1 m 130,000 

Suốt nghệ thuật nâu to 1 m 125,000 

Suốt nhôm đốm trắng 1 m 130,000 

Suốt nhôm nâu 1 m 120,000 

Suốt ore vàng 1 m 130,000 

Suốt nghệ thuật mầu đồng to 1 m 130,000 

Suốt nghệ thuật mầu đồng to 1 m 130,000 

Suốt sắt nâu 1 m 100,000 

Suốt sắt trắng 1 m 100,000 

Suốt Đài Loan 1 m 75,000 

Suốt gỗ căm xe 1 m 90,000 

Suốt nghệ thuật mầu trắm 1 m 130,000 

Trụ đỡ khung 1 Cái 30,000 

Đầu khung nghệ thuật 1 Cái 25,000 

Khung đạt tiêu chuẩn chống han gỉ - bảo hành 5 năm, mua số lượng nhiều được ưu đãi giá tốt 

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

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, 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. 

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN RÈM CỬA 
(hệ thống phân phối phụ kiện rèm cửa) 

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 
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