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Báo giá c?a x?p INOX Hà N?i

Báo giá c?a x?p INOX Hà N?i, liên h? cty Fuco ?? bi?t giá c? v? s?n ph?m c?a x?p inox

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t

Báo giá c?a x?p INOX Hà N?i

C?a x?p INOX ?ài Loan

C?a x?p ?ài
Loan
(INOX 430)

Thân c?a b?ng INOX 430,
thanh U d?y 0,6mm. S?n xu?t
theo ph??ng pháp cán th?m
m?, t?o sóng, cu?n mép t?ng
c??ng ?? c?ng. ?inh tán 201,
bát khoá INOX 201, ray, h?p
và máng m? k?m, tay n?m
thép tr?ng, ty thép.

C?a không C?a có
có lá gió
lá gió
INOX
304
850.000

1.300.00
0

C?a x?p ?ài Thân c?a b?ng INOX 304,
1.350.000 1.750.00
thanh U d?y 0,6mm. S?n xu?t
Loan
0
theo ph??ng pháp cán th?m
(INOX 304) m?, t?o sóng, cu?n mép t?ng
c??ng ?? c?ng. ?inh tán 304,
bát khoá INOX, ray, h?p và
máng inox 430, tay n?m
INOX, ty INOX.
C?a x?p INOX h?p 20*20, Nan ??c d?y 2,7ly C?a không C?a có
có lá gió
lá gió
C?a x?p

Thân c?a làm b?ng INOX

1.100.000 1.100.00
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INOX 201
20x20mm

h?p 201, ?? d?y 0.6mm ??n
0,7mm, Nan b?ng thanh ??c
INOX 201, ?? d?y 2,7ly. ?inh
tán Ø9.5mm INOX 201 l?n
nh?t hi?n nay, long ??n b?ng
INOX.

C?a x?p
INOX 304 h?p
20x20mm

Thân c?a làm b?ng INOX
h?p 304, ?? d?y 0.6mm ??n
0,7mm. Nan chéo s? d?ng
b?ng thanh ??c INOX 304,
?? d?y 2,7ly. S? d?ng ?inh
th? Ø9.5mm INOX 304, long
??n INOX 304, tai khoá
INOX 304, ch?t c?a b?ng
?ng INOX.

0

1.850.000 2.350.00
0

C?a x?p INOX h?p(20*20 ho?c 13*26) nan
chéo h?p 10*20 ép

C?a không C?a có
có lá gió
lá gió

Thân c?a làm b?ng INOX
h?p 201, ?? d?y 0.6mm ??n
0,7mm, Nan chéo b?ng
thanh h?p 10*20, INOX 201

1.250.000 1.650.00
0

Thân c?a làm b?ng INOX
C?a x?p
INOX 304 h?p h?p 304, ?? d?y 0.6mm ??n
0,7mm, Nan chéo b?ng
20x20mm
thanh h?p 10*20, INOX 304
13x26mm

2.050.000 2.550.00
0

C?a x?p INOX h?p(20*20 ho?c 13*26) nan
chéo ?ng tròn Ø12.7mm

C?a không C?a có
có lá gió
lá gió

C?a x?p
INOX 201
20x20mm
13x26mm

C?a x?p
INOX 201
20x20mm

Thân c?a làm b?ng INOX
h?p 201, ?? d?y 0.6mm ??n
0,7mm, Nan b?ng ?ng INOX
201 tròn Ø12.7mm

13x26mm
Thân c?a làm b?ng INOX
C?a x?p
INOX 304 h?p h?p 304, ?? d?y 0.6mm ??n
0,7mm, Nan b?ng ?ng INOX
20x20mm
304 tròn Ø12.7mm
13x26mm

1. 1.
2. 2.
3. 3.

1.150.000 1.550.00
0

1.950.000 2.450.00
0

Hình th?c thanh toán: ??t c?c 30%, thanh toán ngay khi nh?n hàng.
B?o hành: S?n ph?m ???c b?o hành k? thu?t 12 tháng ??i v?i ph?n thân c?a.
L?u ý:

- Giá trên ch?a bao g?m VAT 10%.
- Giá trên ?ã bao g?m chi phí v?n chuy?n và l?p ??t, công l?p ??t m?t b? bình th??ng ch?a có chi phí phát sinh(chi phí gia c? ??c bi?t, v?t li?u
yêu c?u thêm ngoài c?a, c?a hoàn thi?n bao g?m c?a, ray máng, khóa âm,.).
- ??i v?i c?a x?p, c?a cu?n có di?n tích d??i 5m2 giá c?ng thêm 10% so v?i b?ng giá trên
- ??i v?i c?a x?p, c?a cu?n có di?n tích d??i 3m 2 giá c?ng thêm 20% so v?i b?ng giá trên
- Giá trên ???c áp d?ng t? ngày 01/03/2015 cho ??n khi có thông báo m?i.

Hà N?i, ngày 01 tháng 03 n?m 2015

GIÁM ??C
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Nh?n xét
S?n ph?m này ch?a có ?ánh giá.
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