
TKC-Sự lựa chọn cho tương lai bên vững

Stt Mô tả Phụ kiện Đ/vị  Đơn Giá(Vnđ)
A

1

Tường kính khung nhôm Việt 
pháp, màu trắng sứ 
W*D*T=52*76*1.8, kính 5mm 
màu trắng trong

Đồng bộ, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn 
Quốc.

M2 1,1tr-1,5tr

2 Cửa sổ mở quay, hất, kính 5mm 
màu trắng trong

Phụ kiện cao cấp Kinlong 
nhập khẩu, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn 
Quốc.

M2 1tr-1,35tr

B

1

Tường kính khung nhôm Huyndai, 
màu trắng sứ 
W*D*T=52*100*1.4, kính 5mm 
màu trắng trong

Phụ kiện cao cấp Kinlong 
nhập khẩu, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn 
Quốc.

M2 1tr-1,5tr

2
Cửa sổ mở quay, hất, kính 5mm 
màu trắng trong

Phụ kiện cao cấp Kinlong 
nhập khẩu, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn 
Quốc.

M2 1tr-1,35tr

C

1

Tường kính khung nhôm Huyndai, 
màu trắng sứ 
W*D*T=52*135*1.4-1.8, kính 
5mm màu trắng trong

Phụ kiện cao cấp Kinlong 
nhập khẩu, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn 
Quốc.

M2 1,3tr-1,8tr

2

Cửa sổ mở quay, hất, kính 5mm 
màu trắng trong

Phụ kiện cao cấp Kinlong 
nhập khẩu, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn 
Quốc.

M2 1tr-1,35tr

D

1

Tường kính khung nhôm Xingfa, 
màu trắng sứ W*D*T=?, kính 
5mm màu trắng trong

Phụ kiện cao cấp Kinlong 
nhập khẩu, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn 
Quốc.

M2 1,3tr-2,6tr

2
Cửa sổ mở quay, hất, kính 5mm 
màu trắng trong

Phụ kiện cao cấp Kinlong 
nhập khẩu, Keo downcorning 
cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc

M2 1,25tr-2,35tr

E

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ THI CÔNG LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN CÁC HỆ 
TƯỜNG KÍNH

Hệ tường kính khung nhôm Việt Pháp nổi đố, giấu đố

Hệ tường kính khung nhôm Huyndai CW-100

Hệ tường kính khung nhôm Huyndai CW-135

Hệ tường kính khung nhôm Xingfa - Trung Quốc

Hệ tường kính khung nhôm Techanl-Pháp(France)

         CÔNG TY CP TƯỜNG KÍNH 
KIẾN TRÚC VIỆT

Số 1516.N03, Phố Trần Qúy Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 0976.199.388, Email: Lee.tiem017@gmail.com

               Trước hết, Công ty CP Tường Kính Kiến Trúc Việt chúng tôi xin gửi tới quý khách lời chúc 
sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất.  Sau đây công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng 
báo giá cho một số dòng sản phẩm chúng tôi như sau:

mailto:Lee.tiem017@gmail.com


TKC-Sự lựa chọn cho tương lai bên vững

Stt Mô tả Phụ kiện Đ/vị  Đơn Giá(Vnđ)
Hệ tường kính khung nhôm Việt Pháp nổi đố, giấu đố

1

Tường kính khung nhôm Technal, 
màu trắng sứ W*D*T=?, kính hộp 
24mm màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 4,0tr-10tr

2
Cửa sổ mở quay, hất, kính hộp 
24mm màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 4,25tr-8,35tr

F

1

Tường kính khung nhôm Schuco, 
màu trắng sứ W*D*T=?, kính 
5mm màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 4,8tr-9,68tr

2
Cửa sổ mở quay, hất, kính 5mm 
màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 4,56tr-8,68tr

G

1

Tường kính khung nhôm Reynears, 
màu trắng sứ W*D*T=?, kính hộp 
24mm màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 4,2tr-8,6tr

2
Cửa sổ mở quay, hất, kính hộp 
24mm màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 4,2tr-7,68tr

H

1

Tường kính khung nhôm Fletcher, 
màu trắng sứ W*D*T=?, kính hộp 
24mm màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 3,2tr-6,6tr

2
Cửa sổ mở quay, hất, kính hộp 
24mm màu trắng trong

Đồng bộ-Xuất xứ Châu Âu, 
Keo downcorning cao cấp 
nhập khẩu Hàn Quốc.

M2 3,2tr-5,68tr

- Bảng báo gia trên là báo giá cấu thành sản phẩm.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

Website: www.http://tuongkinhtkc.com/                    Email: Lee.tiem017@gmail.com

► Ghi chú:

Hệ tường kính khung nhôm Schuco-Đức(Germany)

- Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10%
- Thanh toán theo khối lượng thực tế thi công tại công trường.

- Bảng báo giá có hiệu lực tới khi có báo giá mới.
- Trường hợp cần trao đổi thêm, xin vui lòng liện hệ với Công Ty chúng tôi. 

PHÒNG KINH DOANH- CÔNG TY CP TƯỜNG KÍNH KIẾN TRÚC VIỆT

Hệ tường kính khung nhôm Reynears - Bỉ (Belgien)

Hệ tường kính khung nhôm Fletcher - Niu Duy Lan (Newzealand).

http://www.http://tuongkinhtkc.com/
mailto:Lee.tiem017@gmail.com

