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BẢNG BÁO GIÁ 

THI CÔNG TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN 

Công ty TNHH MTV Tâm Vĩnh Thái xin kính chào Quý khách! 

Lời đầu tiên, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành 
đến Quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm do Tâm 
Vĩnh Thái sản xuất. Qua khảo sát thị trường cũng như nhu 
cầu thực tế của Quý khách, công ty trân trọng gửi đến Quý 
khách bảng báo giá các danh mục sản phẩm sau: 

  

 

 

 

Chi tiết kỹ thuật ĐVT Đơn giá 
bếp trên 

Đơn giá 
bếp dưới 

Đơn giá 
bếp tổng 

Bảo 
hành 

CÁNH TỦ GỖ SỒI/ XOAN ĐÀO/ DỖI - kết hợp polywood veneer 

- Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneer nhập khẩu 
Thái Lan 

- Hậu tủ dưới tấm Aluminium 

- Cánh tủ gỗ Sồi kết hợp Plywood veneer 

- Bản lề inox 304 giảm chấn cao cấp Cariny 

- Ray bi 03 tầng Hammered 

- Bộ chân tủ có điều chỉnh độ cao Hafele 

- Bas treo tủ Hafele 

- Tay nâng thủy lực 

- Tay nắm nhôm nổi (thay tay nắm nhôm âm 
+150.000đ/m) 

- Gia cố thùng bồn rửa bằng vật liệu Plywood 
veneer (+1.000.000đ) 

VNĐ/m 3.700.000 3.900.000 7.600.000 01 năm 

- Thùng tủ dưới Plywood phủ veneer 

- Hậu tủ dưới tấm Aluminium 

- Thùng tủ trên MDF chống ẩm phủ veneer nhập 
khẩu Thái Lan 

- Cánh tủ gỗ Sồi kết hợp Plywood veneer 

- Phụ kiện Hafele, CHƯA BAO GỒM TAY NẮM. 

VNĐ/m 4.200.000 4.400.000 8.600.000 03 năm 

GỖ SỒI/ XOAN ĐÀO/ DỖI 

- Thùng tủ + Cánh tủ gỗ Sồi/ Xoan Đào/ Dỗi 

- Hậu tủ dưới tấm Aluminium 

- Hậu tủ trên MDF chống ẩm phủ veneer nhập 
khẩu Thái Lan 

VNĐ/m 4.300.000 4.500.000 8.800.000 03 năm 
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- Bản lề inox 304 giảm chấn cao cấp Cariny 

- Ray bi 03 tầng Hammered 

- Bộ chân tủ có điều chỉnh độ cao Hafele 

- Bas treo tủ Hafele 

- Tay nâng thủy lực 

- Tay nắm nhôm nổi (thay tay nắm nhôm âm 

+150.000đ/m)  

- Thùng tủ + Cánh tủ gỗ Sồi/ Xoan Đào/ Dỗi 

- Hậu tủ dưới tấm Aluminium 

- Hậu tủ trên MDF chống ẩm phủ veneer nhập 
khẩu Thái Lan 

- Phụ kiện Hafele, CHƯA BAO GỒM TAY NẮM.  

VNĐ/m 4.800.000 5.000.000 9.800.000 03 năm 

  

  

QUY CÁCH Khoảng cách giữa tủ trên và tủ dưới là 650-700 mm 

Thùng bếp dưới r610 x c810 (kể cả mặt đá) 

Thùng bếp trên: r350 x c650-700. 

CHÚ Ý Khách hàng chỉ làm riêng bếp trên hoặc dưới thì tính 
phát sinh thêm 10% trên đơn giá 

Phụ kiện cao cấp như tay nâng Blum, thùng gạo, giá 
xoong nồi, giá chai lọ, đèn LED… tính phát sinh theo đơn 
giá thực tế 

Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt trong nội 
thành Đà Nẵng và chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

Báo giá này được áp dụng từ ngày 06/02/2017 đến khi 
Công ty có thông báo giá mới 


