
No.

(STT)

 Item #

(Mã Hàng) 

 Descriptions

(Tên Hàng) 

 Unit

(đvt) 

 Quantity

(Số Lượng) 

 Unit-Price

(Đơn Giá) 
Ghi Chú

A

1  Máng cáp-thang cáp có kích thước ≤ 200mm-không nắp  Chiều rộng đến 200 mm  mét              1          68,000 
Không bao gồm phụ 

kiện đi kèm

2
 Máng cáp-thang cáp có kích thước ≤ 200mm-có nắp  Chiều rộng đến 200 mm  mét              1          68,000 

 Như trên 

3
 Máng cáp-thang cáp có kích thước từ (250-500)mm-không 

nắp 
 Chiều rộng đến 250-500mm  mét              1          74,000 

 Như trên 

4
 Máng cáp-thang cáp có kích thước từ (250-500)mm-có nắp  Chiều rộng đến 250-500mm  mét              1          79,000 

 Như trên 

5  Máng cáp-thang cáp có kích thước ≥ 500mm-không nắp  Chiều rộng lớn hơn 500 mm  mét              1          84,000 
 Như trên 

6
 Máng cáp-thang cáp có kích thước ≥ 500mm-có nắp  Chiều rộng lớn hơn 500 mm  mét              1          89,000 

 Như trên 

B

1  Máng cáp-thang cáp có kích thước ≤ 200mm-không nắp  Chiều rộng đến 200 mm  mét              1          74,000 
Không bao gồm phụ 

kiện đi kèm

2  Máng cáp-thang cáp có kích thước ≤ 200mm-có nắp  Chiều rộng đến 200 mm  mét              1          79,000 
 Như trên 

3
 Máng cáp-thang cáp có kích thước từ (250-500)mm-không 

nắp 
 Chiều rộng đến 250-500mm  mét              1          84,000 

 Như trên 

4  Máng cáp-thang cáp có kích thước từ (250-500)mm-có nắp  Chiều rộng đến 250-500mm  mét              1          89,000 
 Như trên 

5  Máng cáp-thang cáp có kích thước ≥ 500mm-không nắp  Chiều rộng lớn hơn 500 mm  mét              1          95,000 
 Như trên 

6  Máng cáp-thang cáp có kích thước ≥ 500mm-có nắp  Chiều rộng lớn hơn 500 mm  mét              1        100,000 
 Như trên 

C

1
 Máng cáp-thang cáp có kích thước ≤ 200mm-không nắp  Chiều rộng đến 200 mm  mét              1          95,000 

Không bao gồm phụ 

kiện đi kèm

2
 Máng cáp-thang cáp có kích thước ≤ 200mm-có nắp  Chiều rộng đến 200 mm  mét              1        100,000 

 Như trên 

3
 Máng cáp-thang cáp có kích thước từ (250-500)mm-không 

nắp 
 Chiều rộng đến 250-500mm  mét              1        110,000 

 Như trên 

4
 Máng cáp-thang cáp có kích thước từ (250-500)mm-có nắp  Chiều rộng đến 250-500mm  mét              1        116,000 

 Như trên 

5
 Máng cáp-thang cáp có kích thước ≥ 500mm-không nắp  Chiều rộng lớn hơn 500 mm  mét              1        126,000 

 Như trên 

6
 Máng cáp-thang cáp có kích thước ≥ 500mm-có nắp  Chiều rộng lớn hơn 500 mm  mét              1        131,000 

 Như trên 

* Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Thời gian bảo hành 12 tháng tính từ khi được nghiệm thu công trình

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được báo giá tốt nhất.  

- Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bởi có những vật tư có thể tăng giá hoặc giảm giá tùy theo thời giá thị trường, mặc dù vậy

độ biến động về giá thành của Phúc Long HaDra là không đáng kể, mong rằng quý khách hàng sẽ luôn thông cảm và ủng hộ Phúc Long HaDra trên khắp 

mọi miền tổ quốc.

 HOTLINE : 0983 898 192 - 0975 63 62 63 

 Lắp đặt thang - máng cáp đi ngang , treo bằng ty ren có cao độ lắp đặt ≤ 3 mét 

 Lắp đặt thang - máng cáp đi ngang , treo bằng ty ren có cao độ lắp đặt từ 3,5 mét đến 5 mét 

 Lắp đặt thang - máng cáp đi đứng 

      BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT THANG MÁNG CÁP 


