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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 cửa lưới chống muỗi của công 

ty chúng tôi và xin được gửi bảng báo giá chi tiết các sản phẩm cửa lưới chống muỗi đến quý khách hàng 

như sau:  

 

BẢNG GIÁ CỬA LƯỚI NGĂN MUỖI VÀ CÔN TRÙNG 

(Giá công bố trên toàn quốc áp dụng từ ngày 01/01/2014, áp dụng tùy từng chất liệu sản phẩm) 

TT QUY CÁCH CỬA Đơn giá  

I QM 01: Cửa lắp  tự cuốn lưới thuỷ tinh, sử dụng hộp giảm tốc Hàn Quốc Từ Đến 

1 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S) 1m
2
 trở lên (1m

2
< S < 2m

2
 ) (đồng/ m

2
). 530.000 855.000 

2 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S) 2m
2
 trở lên (2m

2
< S) (đồng/ m

2
). 535.000 865.000 

3 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S) từ  (0.8 < S < 1m
2
 ) (đồng / bộ). 540.000 875.000 

4 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S)  dưới 0.6m
2
  (S <0.8m

2
) (đồng / bộ). 475.000 795.000 

II Cửa Lưới xếp có ray sử dụng lưới sợi thủy tinh     

1 Cửa sổ lưới xếp 1 bên có diện tích (S) 1m
2
 trở lên (S >1m

2
) (đồng / m

2
). 795.000 1.050.000 

2 Cửa sổ lưới xếp 2 bên có diện tích (S) 1m
2
 trở lên (S >1m

2
) (đồng / m

2
). 815.000 1.095.000 

3 Cửa đi lưới xếp 1 bên  895.000 1.155.000 

4 Cửa đi lưới xếp 2 bên  975.000 1.255.000 

5 Cửa sổ lưới xếp 1 bên có diện tích dưới 1m
2
  (S <1m

2
) (đồng / bộ). 775.000 995.000 

6 Cửa sổ lưới xếp 2 bên có diện tích dưới 1m
2
  (S <1m

2
) (đồng / bộ). 785.000 1.055.000 

III Cửa lắp lưới INOX SUS 304 (hoặc Lưới nhựa PE cường lực)     

3.1 Cửa sổ không có khung bao và diện tích 1 cánh lớn hơn  0.8m
2 
trở lên.     

1 Cửa sổ không có khung bao và diện tích 1 cánh lớn hơn  0.8m
2 
trở lên. 580.000 795.000 

2 Cửa sổ 2 cánh (mở hoặc lùa),  có diện tích 1 cánh (S >, =0.8m
2
) (đồng/m

2
). 590.000 815.000 

3 Cửa sổ 3 hoặc 4 cánh (mở hoặc lùa),có diện tích 1 cánh (S >, =0.8m
2
) (đồng/m

2
). 610.000 835.000 

3.2 Cửa sổ không có khung bao và diện tích 1 cánh nhỏ hơn 0.8m
2
     

1 Cửa sổ 1 cánh (mở hoặc lùa),  có diện tích 0.5 <,= S < 0.8m
2
) (đồng/bộ). 460.000 685.000 
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Cửa sổ 1 cánh (mở hoặc lùa),  có diện tích S < 0.5m
2
) (đồng/bộ). 450.000 675.000 

2 
Cửa sổ 2,3 cánh (mở hoặc lùa),có diện tích 1 cánh (0.5 <,= S < 0.8m 

2
) (đồng/cánh) 470.000 695.000 

Cửa sổ 2,3 cánh (mở hoặc lùa),có diện tích 1 cánh (S<0.5m 
2
) (đồng/cánh) 445.000 665.000 

3.3 Cửa đi không có khung bao (có diện tích tối thiểu S>,=1.5 m
2
)     

1 Cửa đi 1 cánh (mở hoặc lùa).(đồng/m
2
) 665.000 885.000 

2 Cửa đi 2,3 cánh (mở hoặc lùa).(đồng/m
2
) 685.000 895.000 

3.4 Cửa có khung bao. (Tính theo nhôm phát sinh mục (V))     

IV Vách lưới cố định (Bông gió)     

1 Vách lưới có diện tích (S) từ 1m
2
 trở lên ( đồng/ m

2
 ) 460.000 685.000 

2 Vách lưới có diện tích từ  (0.4 < S < 1m
2
 ) (đồng / bộ). 370.000 575.000 

3 Vách lưới có diện tích (S) dưới 0.4m
2
  (S <0.4m

2
) (đồng / bộ). 310.000 

535.000 

V Khung nhôm phát sinh   
  

1 Khung nhôm phát sinh (12x25) (mét dài) 58.000 95.000 

2 Khung nhôm phát sinh (25x25) (mét dài). 65.000 110.000 

3 Khung nhôm phát sinh (25x38) (mét dài). 70.000 115.000 

4 Khung nhôm phát sinh (25x50) (mét dài). 75.000 120.000 

5 Khung nhôm phát sinh (25x76) (mét dài). 100.000 155.000 

6 Khung nhôm chia đố (đố giữa) (mét dài). 95.000 145.000 

7 Lưới INOX SUS 304 không gỉ (m
2
)  210.000 285000 

8 Lưới sợi thuỷ tinh (m
2
) 80.000 135000 

Ghi chú:  

  1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.  
 

 
2. Đơn giá cửa tự cuốn ( Mục I, Mục III và Mục IV ) được áp dụng đối với khung nhôm màu trắng bạc. 

 
3. Đơn giá trên được điều chỉnh trong các trường hợp sau:  

 
*  Sản phẩm bao gồm: cửa tự cuốn ( Mục I ); cửa đóng mở; cửa lùa; vách lưới cố định (Mục III và IV), 

khung nhôm sơn mầu trắng sứ đơn giá tăng thêm 5% , màu vân gỗ đơn giá tăng thêm 15% so với giá 

niêm yết. 

 
*  Sản phẩm cửa tự cuốn ( Mục I) có kích thước chiều rộng lớn hơn gấp 1,8 lần chiều cao (W=1,8H) trở 

lên, đơn giá tăng thêm 5% so với giá niêm yết, hoặc báo giá chi tiết được xây dựng theo từng trường hợp 

cụ thể.  

 
*  Sản phẩm cửa lưới xếp ( Mục II ), có diện tích lớn hơn 1m

2
 nếu sơn màu vân gỗ cộng thêm 170.000 

đồng/m
2
, có diện tích nhỏ hơn 1 m

2
 cộng thêm 170.000 đồng/bộ. 

 
*  Sản phẩm bao gồm: cửa đóng mở; cửa lùa; vách lưới cố định (Mục III và IV), có kích thước chiều bất 

kì dài gấp 2 lần chiều còn lại, đơn giá tăng thêm 10%, hoặc báo giá chi tiết được xây dựng theo từng 

trường hợp cụ thể.  
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*  Sản phẩm bao gồm: cửa đóng mở; cửa lùa; vách lưới cố định (Mục III và IV), phát sinh khung đố 

giữa theo yêu cầu riêng của khách hàng, khung đố giữa sẽ được tính theo đơn giá Mục V.6. 

 4. Diện tích cửa                    =  (chiều cao)  x (chiều rộng)  

 5. Giá bán 1 bộ cửa              =  (diện tích)  x (đơn giá / m
2
)  

 6. Giá bán 1 bộ cửa 1 cánh  = ( bộ cửa) x (đơn giá/bộ) - áp dụng trong trường hợp D.Tích cửa nhỏ hơn 

1m
2
 

 
7. Giá bán 1 bộ cửa 2,3,4 cánh  = (số cánh cửa) X (đơn giá/cánh) - áp dụng trong trường hợp diện tích 

cánh cửa nhỏ hơn 0.8 m
2
 

 8. Gíá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội và TPHCM. 

 
Chúng tôi hân hạnh phúc đáp thông tin chi tiết tới quý khách các địa chỉ của Minh Đăng  

  

 

 


