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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 cuốn cầu vồng, rèm cuốn 

trơn, rèm dọc, rèm sáo nhôm, rèm sáo gỗ, thảm trải sàn… của công ty chúng tôi và xin được gửi bảng 

báo giá chi tiết các sản phẩm đến quý khách hàng như sau:  

 

Mô Tả Mã sản phẩm 

ĐVT 

(Hoàn 

thiện) 

Đơn giá 

Mô tơ tự động rèm cuốn & rèm cầu vồng Bộ 2.600.000 

Phụ kiện đi kèm M 280.000 

Rainbow blind (Rèm cầu vồng) 

Rèm cầu vồng mã số bắt đầu bằng  G02, B-210, B-214 M2 480.000 

Rèm cầu vồng mã số bắt đầu bằng  G03 M2 495.000 

Rèm cầu vồng mã số bắt đầu bằng  B3 Và TR M2 520.000 

Rèm cầu vồng mã số bắt đầu bằng  F M2 540.000 

Rèm cầu vồng mã số bắt đầu bằng  H03 M2 590.000 

Rèm cầu vồng mã số bắt đầu bằng  BL-2, BL-7, GH M2 690.000 

Thanh kéo rèm cầu vồng M 290.000 

Verman blind (Rèm 3 lớp) 

Rèm 3 lớp mã số bắt đầu bằng GT Và GM M2 590.000 

Roll Screen (Rèm cuốn) 

Rèm cuốn loại trơn, cản sáng, cách 
nhiệt, mã số bắt đầu bằng 

TX M2 285.000 

Rèm cuốn loại kẻ chéo, cản sáng, 
cách nhiệt, mã số bắt đầu bằng 

CX M2 315.000 
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Rèm cuốn cản sáng, cách nhiệt, mã 
số bắt đầu bằng 

V M2 340.000 

Rèm cuốn mã số bắt đầu bằng LX, B M2 350.000 

Thanh kéo rèm cuốn lắp ráp hoàn chỉnh M 190.000 

Thanh kéo rèm cuốn (loại thanh đầu to) lắp ráp hoàn chỉnh M 230.000 

Đối với rèm cuốn rộng trên 2m, cao trên 2m sẽ dùng thanh to, đầu to 

Vertical blind (Rèm dọc) 

Rèm dọc cản sáng, cách nhiệt, mã số 
bắt đầu bằng chữ 

V M2 265.000 

Rèm lá dọc loại trơn, bản 127mm cản 
sáng, mã số bằng đầu bằng số 

7 M2 235.000 

Rèm dọc loại trơn, bản 89mm cản 
sáng, mã số bắt đầu bằng số  

8 M2 240.000 

Rèm dọc loại kẻ chéo, bản 127mm 
cản sáng, mã số bắt đầu bằng số 

7 M2 240.000 

Rèm dọc loại kẻ chéo, bản 89mm cản 
sáng, mã số bắt đầu bằng số 

8 M2 250.000 

Rèm dọc mã số bắt đầu bằng số  

6 M2 195.000 

5 M2 185.000 

4 M2 185.000 

Thanh kéo rèm lá dọc lắp ráp hoàn chỉnh M 150000 

Venetian blind (Rèm ngang) 

Rèm sáo ngang lá nhôm, mã số bắt 
đầu bằng chữ 

AP M2 225.000 

V M2 245.000 

Rèm sáo ngang lá gỗ bản 25mm M2 550.000 

Rèm sáo ngang lá gỗ bản 50mm M2 635.000 

Thảm trải sàn 

Thảm trơn mã số từ 01 đến 411 M2 125.000 

Thảm trơn dày mã số 7 M2 145.000 

Thảm hoa văn mã số 

SC M2 175.000 

9 M2 185.000 

8 M2 255.000 

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

 

- Miễn phí tư vấn lắp đặt tại nhà cho số lượng >= 10m2. 

- Mua tại showroom và tự lắp đặt giảm giá 5%. 

- Rèm cuốn số đo rộng trên 2m, cao trên 2m sử dụng thanh cuốn to, đầu to. 

- Tất cả các loại rèm lá dọc đều sử dụng thanh kéo Omega. 

- Các số đo dưới 1m2 tính tiền 1m2, chiều cao dưới 1m tính 1,2m. 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline: 04.6328.1022 -  0975.456.952 Mr Tín. 

 

Trân Trọng 

 

 

 

Minh Đăng 


