CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐỨC KHANG
Trụ sở chính: B7TT3 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.35402270 (4 lines) - Fax: 04.35402030
Hotline: 0983 117 896 (Mr Giang)
Nhà máy: Xứ Ngõ Gỗ, thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội
Tel: 04.33766752 - Fax: 04.33766753
Email: noithatduckhang@gmail.com

BÁO GIÁ TỦ BẾP
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của Nội thất Đức Khang!
Nội thất Đức Khang xin gửi tới Quý khách hàng đơn giá 1 mét dài tủ bếp trên, tủ bếp dưới với chất lượng như sau: (Đơn
vị tính: vnđ/md)
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Tên sản phẩm

Đơn giá

Ghi chú

Tủ bếp gỗ Melamine ( cánh và Thùng melamine)
- Thùng Melamine cốt xanh chống ẩm,
- Cánh tủ làm bằng melamine chống ẩm,
thùng tủ dày 1,8cm;
- Tất cả dán chỉ nhựa dày 1mm
Hậu Tủ nhôm Aluminum
( giá chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp đi kèm, đã
bao gồm bản lề lắp cánh giảm chấn cariny)

Công ty cổ phần nội thất Đức Khang sẽ tư
vấn cho khách hàng lựa chọn: ( tùy vào nhu
4.900.000 VNĐ/
cầu, thu nhập, khách hàng có thể chọn phụ
md tủ trên và dưới
kiện hợp lý nhất )
I- Phần phụ kiện tủ bếp cơ bản gồm:
- Giá bát đĩa
- Giá xoong nồi
- Giá giao thớt
- Giá để đồ ít dùng
- Giá góc ( cho tủ bếp góc)
- Tay nâng hạ Hafele
- Khay gia vị
- Đá mapble, đá kim sa, đá trắng tuyết..
Tủ bếp gỗ Acrylic :( cánh acrylic, Thùng sơn bệt tốt)
- Kính temper màu cho tủ bếp
- Cánh tủ Acrylic dán chỉ không đường line, cốt lõi
- Đèn led tủ bếp
xanh chống ẩm; màu acrylic tùy khách hàng chọn
- Thùng gạo
- Thùng tủ lõi xanh MDF sơn chống ẩm bóng trắng
- Thùng rác
12.500.000đ/
- Hậu aluminum chống ẩm
- ......
- Độ dày cánh 1,8cm.(nẹp cánh 3D không đường
II- Các phần thiết bị như bếp từ, hút mùi, lò
line cộng thêm 500 nghìn tủ trên và tủ dưới).
nướng, lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát....
( giá chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp đi kèm, đã
bao gồm bản lề lắp cánh giảm chấn cariny)

Tủ bếp gỗ Acrylic :( cánh acrylic, Thùng melamine)
- Cánh tủ Acrylic dán chỉ không đường line, cốt lõi
xanh chống ẩm; màu acrylic tùy khách hàng chọn
- Thùng tủ lõi xanh Melamine màu trắng hoặc màu
vân gỗ, tùy khách hàng lựa chọn
8.300.000/
- Hậu aluminum chống ẩm
md tủ trên và dưới
- Độ dày cánh 1,8cm.(nẹp cánh 3D không đường
line cộng thêm 500 nghìn tủ trên và tủ dưới).
( giá chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp đi kèm, đã
bao gồm bản lề lắp cánh giảm chấn cariny)

Công ty cổ phần nội thất Đức Khang sẽ tư
vấn cho khách hàng lựa chọn: ( tùy vào nhu
cầu, thu nhập, khách hàng có thể chọn phụ
kiện hợp lý nhất )
I- Phần phụ kiện tủ bếp cơ bản gồm:
- Giá bát đĩa
- Giá xoong nồi
- Giá giao thớt
- Giá để đồ ít dùng
- Giá góc ( cho tủ bếp góc)
- Tay nâng hạ Hafele

Tủ bếp gỗ veneer sồi hoặc Tần bì:
- Thùng làm bằng gỗ cốt xanh chống ẩm, dán phủ
veneer lạng 5 rem bên ngoài.
- Cánh tủ làm bằng cốt xanh chống ẩm, dán phủ
veneer lạng 5 rem bên ngoài
- Thùng Độ dày 1,8cm, tất cả được dán cạnh 1mm
7.850.000đ/
veneer cùng màu
md tủ trên và dưới
- Hậu tủ làm bằng aluminum chống ẩm
- Tủ hoàn thiện bằng sơn Ankalna nhập khẩu 5 lớp
tạo độ bền và đẹp.
( giá chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp đi kèm, đã
bao gồm bản lề lắp cánh giảm chấn cariny)

Tủ bếp laminate: (cánh Laminate, Thùng
melamine)
- Cánh làm bằng Laminate cốt xanh chống ẩm,
- Thùng gỗ Melamine cốt xanh cùng màu hoặc
màu trắng.
- Tất cả dán chỉ nhựa dày 1mm, hoặc dán laminate
7.500.000/
Hậu tủ nhôm Aluminum
md tủ trên và dưới
- Hậu tủ nhôm Aluminum
Cánh tủ, thùng tủ có độ dày 1,8cm.
( giá chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp đi kèm, đã
bao gồm bản lề lắp cánh giảm chấn cariny)
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- Tay nâng hạ Hafele
- Khay gia vị
- Đá mapble, đá kim sa, đá trắng tuyết..
- Kính temper màu cho tủ bếp
- Đèn led tủ bếp
- Thùng gạo
- Thùng rác
- ......
II- Các phần thiết bị như bếp từ, hút mùi, lò
nướng, lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát....

Công ty cổ phần nội thất Đức Khang sẽ tư
vấn cho khách hàng lựa chọn: ( tùy vào nhu
cầu, thu nhập, khách hàng có thể chọn phụ
kiện hợp lý nhất )
I- Phần phụ kiện tủ bếp cơ bản gồm:
- Giá bát đĩa
- Giá xoong nồi
- Giá giao thớt
- Giá để đồ ít dùng
- Giá góc ( cho tủ bếp góc)
- Tay nâng hạ Hafele
- Khay gia vị
Tủ bếp laminate toàn bộ: ( Cánh và Thùng làm
- Đá mapble, đá kim sa, đá trắng tuyết..
laminnate)
- Kính temper màu cho tủ bếp
- Cánh laminate hai mặt toàn bộ
- Đèn led tủ bếp
- Thùng 100% laminate lõi xanh, chống cong vênh,
- Thùng gạo
chịu nước.
10.500.000/
- Thùng rác
- Tất cả dán chỉ nhựa dày 1mm, hoặc dán laminate md tủ trên và dưới - ......
Hậu tủ nhôm Aluminum
II- Các phần thiết bị như bếp từ, hút mùi, lò
Cánh tủ, thùng tủ có độ dày 1,8cm
nướng, lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát....
( giá chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp đi kèm, đã
bao gồm bản lề lắp cánh giảm chấn cariny)

1.
cao;
-

Tiêu chuẩn sản phẩm:
Chiều cao tổng thể tủ: 2200 mm;
Kích thước tủ trên tiêu chuẩn cao 700 – 800 mm, Sâu 330 mm;
Kích thước tủ dưới cao 820 – 860 mm, Sâu 560 mm;
Kích thước vượt tiêu chuẩn cộng thêm tiền theo kích thước thực tế;
Tủ bếp trên không phải ô chức năng có 1 đợt gỗ;
Toàn bộ sản phẩm gỗ được sản xuất trên hệ thống dây truyền máy công nghiệp hiện đại , độ chính xác và thẩm mỹ

2.
-

Phụ kiện, thiết bị ngoài đơn giá trên:
Phụ kiện Hafele, blum: Tay nắm, tay nâng, pittong, ray trượt, …
Phụ kiện: Mâm xoay, Giá bát, giá treo dao, ….
Thiết bị: Fagor, Teka, Cata, Family, Malloca, Giovani, …

3.
-

Dịch vụ miễn phí:
Miễn phí thiết kế 2D, 3D cho khách hàng ký hợp đồng;
Khi thiết kế tủ bếp khách hàng phải đặt trước tiền. Số tiền này sẽ được trừ vào hợp đồng cho khách hang;
Hết thời gian bảo hành công ty tiếp tục thời gian bảo trì sản phẩm;
Miễn phí lắp đặt và vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

Gỗ qua tẩm sấy đạt chất lượng cao;
Sản xuất theo tiêu chuẩn và modul hiện đại;
Công nghệ sơn được sơn bởi sơn nhập khẩu ichem. phòng sơn khép kín hiện đại;
Đá nhân tạo, đá tự nhiên làm mặt đá tủ bếp chất lượng cao, màu sắc phong phú, hệ thống máy mài cắt chính xác;
Khách hàng không lấy bản lề kèm theo tủ, không trừ tiền vào đơn giá bản lề khác.

4. Ghi chú:
Nếu khách hàng không thuộc địa bàn Hà Nội thì khách hàng phải chịu cước vận chuyển dựa trên km thực tế;
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT;
Các phần có kích thước đặc biệt như: Tủ rượu, tủ kho, đảo bếp, quầy bar, bàn ghế, nội thất phòng khách, phòng
ngủ,….. có đơn giá riêng theo thực tế từng tủ.
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01 tháng 01 Năm 2015
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

