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Stt

Chủng loại gỗ

Tủ bếp trên
(đ/m dài)

Tủ bếp dưới
(đ/m dài)

1.

Căm xe (Nhập khẩu từ campuchia)

4.200.0000

4.700.000

2.

Xoan đào

3.600.000

4.100.000

3.

Giá tỵ (Teak)

3.400.000

3.900.000

4.

Cà chít (sến mủ)

3.300.000

3.800.000

I.
-

Quy cách sản phẩm
Tủ bếp trên: rộng 0.35m cao 0.68m
Tủ bếp dưới: rộng 0.6m cao 0.81m
Cánh cửa dày 22mm, ván dày 15mm
Mỗi cánh cửa có 02 bản lề âm giảm chấn Hafale chính hãng
Ngăn kéo có 02 ray trượt âm giảm chấn Hafale chính hãng

II.
-

Phân tích bảng báo giá
Sản phẩm được bảo hành 03 năm về gỗ: cong vênh, co ngót, nứt
Sản phẩm được sơn PU mờ cao cấp giữ nguyên vân gỗ
Phụ kiện cao cấp kèm theo: Bản lề giảm chấn và ray trượt Hafale chính hãng, tay nắm và
từng, vách ngăn.
Cam kết đúng gỗ theo hợp đồng, gỗ được chọn lựa kỹ trước khi đưa vào sản xuất. Không
pha trộn loại gỗ kém chất lượng.
100% gỗ được xử lý, sấy khô đảm bảo độ ẩm cho phép trước khi đưa vào sản xuất.
Gỗ nguyên liệu được xử lý hóa chất để hạn chế tối đa mối mọt.
Công trình lớn hoặc ở các tỉnh thành khác sẽ có giá hợp lý.

-

III. Phương thức thanh toán, thời gian giao hàng
- Lần 1: Đặt cọc 30% tổng giá trị hợp đồng
- Lần 2: Thanh toán 60% tổng giá trị hợp đồng ngay khi hàng hóa được tập kết tại công
trình
- Lần 3: Thanh toán phần còn lại khi hai bên ký nghiệm thu sản phẩm
- Thời gian giao hàng: Tùy khối lượng công trình, đảm bảo theo đúng kế hoạch lắp đặt của
khách hàng

