BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT MÁI BẠT XẾP
BẠT CHE NẮNG MƯA PHÚ THÀNH
MST: 01 06 32 94 43
STK: 22010000499045 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long, Hà Nội
ch ăng GPKD: 24 34 Ngu n Văn T i, Ph ng Li t, Th nh uân, Hà Nội

Chất liệu, kết cấu
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Chất li u bạt th ờng: simili ẻ sọc có ộ dà 0,30mm
Th nh sỏ bạt hộp: 20 x 40 có ộ dà 1,1 l
Bi t eo c o cấp mạ xi bóng

Phần Cột sắt phi t òn 90 có ộ dà 1,4 l
Phần hung sắt hộp 40 x 80 có ộ dà 1,4 l . ( i n)
Chất li u bạt: bạt simili loại th ờng có ộ dà 0,30mm
Th nh sỏ bạt hộp 25 x 25 ộ dà 1,1 l .
Bi t eo c o cấp mạ xi bóng chống .
Dâ éo mái với ờng ính 8mm.

Phần Cột sắt phi t òn 90 có ộ dà 1,4 ly
Phần hung sắt hộp 40 x 40 ộ dà 1,4 l (Kết cấu hình
thang cao 35cm)
Chất Li u bạt: Bạt Ko e (Hàn Quốc) nhãn hi u M ung
Sung nhập hẩu có logo dập nổi chống hàng nhái, sợi
PVC tổng hợp siêu d i có chức năng chống nóng cách
nhi t d ới 90’C, chống ti UV chống bám bẩn chống
xu ên thấu ánh sáng ch u ợc áp lực lớn ộ àn hồi c o,
ộ dà 0,38mm.
ộ sóng tiêu chuẩn củ nhà sản xuất 500mm sóng.
Th nh sỏ bạt: sắt hộp 20 x 40 ộ dà 1,1 l
Bi t eo c o cấp mạ si bóng chống .
Dâ éo mái ờng ính 8mm.
Phần cột sắt phi t òn 90 ộ dà 1,4 l
Phần hung sắt hộp 40 x 80 ộ dà 1,4 l .(Kết cấu hình
thang cao 35cm)
Chất Li u bạt: Bạt Ko e (Hàn Quốc) nhãn hi u M ung
Sung nhập hẩu có logo dập nổi chống hàng nhái. Sợi
PVC tổng hợp siêu d i có chức năng chống nóng cách
nhi t d ới 90’C, chống ti UV chống bám bẩn chống
xu ên thấu ánh sáng ch u ợc áp lực lớn ộ àn hồi c o,
ộ dà 0,38mm.

Đơn giá
(VNĐ)
230.000/m2

300.000/m2

320.000/m2

350.000/m2






ộ sóng tiêu chuẩn củ nhà sản xuất 500mm sóng.
Th nh sỏ bạt: sắt hộp 20 x 40 ộ dà 1,1 l .
Bi t eo c o cấp mạ si bóng chống .
Dâ éo mái ờng ính 8mm.



Phần Cột hàn ết cấu sắt hộp 30 x 60 ộ dà 1,4l ( hình
hộp ích th ớc 250 x 500)
Phần hung hàn ết cấu sắt hộp 30 x 60 ộ dà 1,4l (
hình hộp ích th ớc 250 x 500)
Chất Li u bạt: Bạt Ko e (Hàn Quốc) nhãn hi u M ung
Sung nhập hẩu có logo dập nổi chống hàng nhái, sợi
PVC tổng hợp siêu d i có chức năng chống nóng cách
nhi t d ới 90’C, chống ti UV chống bám bẩn chống
xu ên thấu ánh sáng ch u ợc áp lực lớn ộ àn hồi c o,
ộ dà 0,38mm.
ộ sóng tiêu chuẩn củ nhà sản xuất 500mm sóng.
Th nh sỏ bạt: sắt hộp 20 x 40 ộ dà 1,1 l .
Bi t eo c o cấp mạ si bóng chống .
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450.000/m2

