
VNĐ/THANH VNĐ/M2

1 Eaves 4"/11mm grain
3050 x 100 x 11 
mm

4.37 kg              215,000        705,000 

2 Eaves 6"/16mm grain
3050 x 150 x 16 
mm

9.96 kg              407,000        890,000 

3 Eaves 8"/16mm grain
3050 x 200 x 16 
mm

13.28 kg              557,000        913,000 

- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 28/02/2022 cho đến khi có thông báo mới.

- Sơn nước ConWood chuyên dụng dao động 1.000.000 Đ/ BỘ  - 1.326.000 Đ/BỘ, 1 bộ bao gồm sơn lót, sơn màu,
 sơn phủ và sơn được từ 5 m2 - 10 m2 ( Xem thêm bảng báo giá chi tiết sơn CONWOOD chuyên dụng loại 1 kg và 5 kg).

- Giá thi công chưa bao gồm khung sắt dao động từ 250.000 Đ/m2 - 390.000 Đ/m2 tùy theo hạng mục tiêu chuẩn thi công

- Lần 2: Thanh toán thêm 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.
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TÊN SẢN PHẨM

BẢNG GIÁ THANH CONWOOD LÀM DIỀM MÁI

Xuất xứ: Thái Lan

Ngày : 28/02/2022 

Ghi chú:

- Còn lại: Thanh toán ngay sau khi thi công nghiệm thu công trình hoặc ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng mua bán vật 
tư.

ĐƠN GIÁ
STT HÌNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH (mm)
( Dài x rộng x dày)

- Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi xác nhận đơn đặt hàng.

Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoảng

TRỌNG
 LƯỢNG

- Giá trên Chỉ bao gồm vật tư thô. Chưa bao gồm vận chuyển và chi phí bốc xếp tại công trình ( giao hàng tại kho),chưa bao gồm 
thuế VAT 10%.


