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BÁO GIÁ CHI PHÍ TẤM DÁN BETON DẺO  

  

ĐỊA ĐIỂM:   

Người nhận:     Số báo giá: 092 

Chức vụ:    Ngày báo giá: 03.09.2020 

Công ty:   Người gửi báo giá: Đỗ Văn Hải  

Địa chỉ:   Chức vụ: Giám Đốc 

Số điện thoại:   Số điện thoại: (+84) 902.493.429 

******************** 

 

 

Kính gửi : Quý khách hàng 

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn quý Quý công ty về việc đã tạo điều kiện 

để Công ty chúng tôi cung cấp tấm beton dẻo Căn cứ các nội dung và nhiệm vụ theo 

yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi xin báo giá chi phí như sau:  

 

I. Báo giá hoàn thiện:  

- Nhà thầu: Công ty CP Univina Việt Nam 

 

Hệ thống Sản phẩm Kích thước Đơn giá 

VND/m2 

Thi công hoàn 

thiện   

 

Beton đá rửa  

  

 

 

 

 

 

Beton dẻo  

 

Chuẩn 

1,2x2,4m 

Dày 4mm  

 

 

1.000.000  

 

 

500.000  
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* Ghi chú:  

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vật tư (nếu mua tấm) và chi phí thi công nếu thi công 

trọn gói. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thi công chi tiết (nếu cần) 

- Tấm theo kích thước tiêu chuẩn là 1,2m x 2,4m x 4-5mm. Có thể cắt nhỏ theo nhu 

cầu rất đơn giản.  

- Có thể sản xuất vân theo nhu cầu các loại gỗ, tuy nhiên thông dụng nhất vẫn là gỗ 

thông. Các loại gỗ khác cần đặt hàng trước 02 tuần.  

- Dùng dụng cụ và keo ngành đá để dán, dễ dàng như dán giấy tường.  

- Tấm beton dẻo là sự kết hợp của hợp chất beton + hợp chất dẻo polyurethane nên 

rất bền với thời tiết và không độc hại tới môi trường.  

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ 

của chúng tôi. Rất mong có cơ hội được phục vụ Quý Khách hàng.  

Trân Trọng.  

   Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020 

Nơi nhận:  

- Như trên  

- Lưu vp  
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