
STT Thương hiệu
Đơn giá 
VNĐ/M2

1 220,000             

2 220,000             

STT
Dày 

(mm)
Cao 

(mm)
Dài 

(mm)
Đơn giá 

(VNĐ/M/M2)

1 14/15 79/95 2500 49,000 / 59,000
2 13/14/15 76/95 2500 39,000 / 49,000
3 3/5 35 2700 80,000               
4 3 25 2700 35,000               
5 90,000               
6 900,000             

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT ANH MINH

Địa chỉ: 114 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: 0828.99.87.99 - 0918.82.56.82
MST: 0315910690
Email: minhnn2016@gmail.com               Website: minhsango.com

BẢNG GIÁ SÀN NHỰA DÁN KEO IBT Flor

IBT Flor
IS 2003, IS 2005, IS 2200, IS 2203,

IS 2209
( 457,2 x 457,2 x 3 mm)

Mã sản phẩm

Ghi chú:

Keo sữa chuyên dụng DK6000, Y6000,… Thùng = 10 kg

Sản phẩm

3010, 3014, 3020, 3027, 3719
( 914,4 x 152,4 x 3 mm)

Bảng giá Phụ kiện sàn nhựa dán keo IBT FLOR:

Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T (m)
Keo sữa chuyên dụng DK6000, Y6000,… Bịch = 1kg

Ngày : 28/02/2022 

Xuất xứ: Công nghệ Hàn Quốc

Len tường nhựa cao cấp (m)
Len tường nhựa chống nước (phào) (m)
Nẹp nhôm hợp kim ( KT,T,V) ( m)

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

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

- Giá trên Chỉ bao gồm vật tư. Chưa bao gồm vận chuyển ( giao hàng tại kho), thuế VAT 10%.
- Đơn giá thi công sàn nhựa dán keo IBT FLOR đã bao gồm keo chưa bao gồm len nẹp:
       * Đối với mặt bằng nền gạch men là 70.000 Đ/m2 .
       * Đối với mặt bằng nền bê tông có cán hồ dầu phẳng, láng là 80.000 Đ/m2

- Đơn giá thi công len tường, nẹp nhựa ( nếu có ) là: 20.000 Đ/m 

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

Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoảng

- 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.

- Bao vận chuyển trong khu vực nội thành TP.HCM ( 10 km) với đơn hàng từ 70 m2 trở lên

- Thời gian bảo hành: 02 năm. ( Xem thêm điều khoản bảo hành tại www.minhsango.com )

- Đơn giá trên bán theo nguyên hộp không bán lẻ m2 


