
                      

 

 
 

VIETMART DOOR 

CÔNG TY TNHH MTV ĐT-SX-TM-DV VIETMART 

Văn phòng: 178/15 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa A, 

Q. Bình Tân, TPHCM 

Nhà máy sản xuất: 60/3 Đường số 5, P. Bình Hưng Hòa; 

Q. Bình Tân, TPHCM 

MST: 0315636688 

Hotline: 0898.122.046 – 0898.422.660 

Email: vietmartdoor@gmail.com        

Website: www.vietmartdoor.com 

 
Chuyên sản xuất, phân phối, lắp đặt: Cửa cuốn - Cửa song ngang - 

Cửa mắc võng - Cửa kéo - Cửa sắt - Cửa Nhôm đúc và Cung cấp 

phụ kiện cửa cuốn và cổng tự động 

 

 

1.BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN SONG NGANG, MẮT VÕNG 

 

GHI CHÚ: 

❖ Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu) 

❖ Tư vấn và khảo sát miễn phí tại công trình 

❖ Lỗi đổi trả miễn phí 

❖ Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

❖ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

❖ Phí lắp đặt cửa cuốn đẩy tay: cửa trên 10m2 giá 40.000/m, dưới 10m2 giá 400.000/bộ 

❖ Phí lắp đặt cửa cuốn motor: cửa trên 10m2  giá 60.000/m, dưới 10m2 giá 600.000/bộ 

 

 

Kích thước ĐVT Cửa cuốn 

lưới mắt 

võng sắt 

sơn tỉnh 

điện 

Cửa cuốn 

song 

ngang sắt 

sơn tỉnh 

điện 

Cửa cuốn 

song vuông 

sắt sơn 

tỉnh điện  

Cửa cuốn 

lưới mắt 

võng inox 

304 

Cửa cuốn 

song 

ngang 

inox 304 

Cửa cuốn 

song 

vuông 

inox 304 

Trên 10 m2  m2 700.000 750.000 800.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 

Từ 8,0 - 9,9 m² m2 720.000 770.000 820.000 1.450.000 1.550.000 1.650.000 

Từ 6,0- 7,9 m2 m2 740.000 790.000 840.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 

Từ 4,0- 5,9 m2 m2 790.000 840.000 890.000 1.550.000 1.650.000 1.750.000 

Từ 3,0- 3,9 m2  850.000 900.000 950.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 

Dưới 3 m2 Bộ 2.700.000 2.900.000 3.100.000 5.100.000 5.400.000 5.700.000 

http://www.vietmartdoor.com/


2. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC KĐT 
 

(Lưu ý: Giá trên đã bao gồm công lắp đặt, miễn phí vận chuyển TPHCM) 

STT Mã Số QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ 

(VNĐ/m2) 

1 KĐT 075 Nan Kín, Nhôm 2 lớp không khe thoáng, Bản 75 (6kg/ m2 ±5%), màu ghi 

sần 

750.000 

2 KĐT 066 Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 1 Vít (8.0kg/m2 ±5%), màu ghi sần 900.000 

3 KĐT 5122 Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 1 Vít (8.8kg/m2 ±5%), màu ghi sần 950.000 

4 KĐT 502 Nan khe thoáng hình thang, 4 chân 2 Vít (10.0 kg/m2 ±5%), màu ghi sần 1.000.000 

5 KĐT 

5222R 

2 chân 2 Vít, Có RON giảm chấn (9.5kg/m2 ±5%), màu ghi sần 1.150.000 

6 KĐT 5222 Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 2 Vít (12.8kg/m2 ±5%), màu ghi sần 1.200.000 

7 KĐT 

5223R 

2 chân 2 vít, ron giảm chấn, khe thoáng oval (10kg/m2±5%), màu café, 

vàng kem 

1.200.000 

8 KĐT 

1061R 

2 chân 2 vít, ron giảm chấn, khe thoáng hình eclip (11.0 kg/m2±5%), vàng 

kem 

1.220.000 

9 KĐT 070 Nan khe thoáng hình thang, Chân đặc 2 vít (13.0kg/ m2 ±5%), màu ghi sần 1.230.000 

10 KĐT 5244 Nan khe thoáng hình ovan, 4 Chân 2 vít (14.0kg/ m2 ±5%), màu ghi sần 1.280.000 

11 KĐT 070 

SD 

Nan khe thoáng hình thang, Chân đặc 2 vít Siêu dày (15.0kg/ m2 ±5%), 

màu ghi sần 

1.300.000 

12 KĐT 

9001R 

Nan khe thoáng hình ovan, 2 vít, Ron giảm chấn (14kg/m2 ±5%), màu ghi 

sần 

1.350.000 

13 KĐT 

050F5 

Nan khe thoáng hình thang, Nhôm 3 lớp, chân đặc siêu dày (15.2kg/m2 

±5%), màu ghi sần 

1.400.000 

14 KĐT 5231 

SD 

Nan khe thoáng hình thang, Nhôm 3 lớp, chân đặc siêu dày (15.2kg/m2 

±5%), màu ghi sần 

1.400.000 

15 KĐT 

2016R 

Siêu thoáng, 2 vít, ron giảm chấn (14.5kg/m2 ±5%), màu ghi sần, café  1.450.000 

16 KĐT 

1060R 

2 vít, chân đặc, siêu dày, khe thoáng hình eclip (16.5kg/m2±5%), vàng 

kem 

1.500.000 

 

GHI CHÚ: 

 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu) 

• Tư vấn khảo sát và lắp đặt miễn phí tại công trình 



• Lỗi đổi trả miễn phí 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000 

 

  



 

3. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN MITADOOR 
 



STT MÃ SỐ QUY CÁCH SẢN PHẨM Đơn giá 

(vnđ/m2) 

1 OT70 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 30m2 (rộng 6 cao 5) 

- Đặc điểm: móc dày 1mm 

850.000 

2 LG71 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 30m2 (rộng 6 cao 5) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: móc dày 1,5mm 

950.000 

3 CT5122 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi cát 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 16m2 (rộng 4 cao 4) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: 2 chân 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm 

1.000.000 

4 CT5241 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 24m2 (rộng 6 cao 4) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: 4 chân 2 vít, móc dày 1mm 

1.200.000 

5 CT5222 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu trắng sần, ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 30m2 (rộng 6 cao 5) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: 2 chân 2 vít, móc dày 1,2mm, chân dày 1,5mm 

1.340.000 

6 X205R (mới) - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 24m2 (rộng 6 cao 4) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: chân dày 1,2mm, móc dày 1,3mm 

Có lông nheo kép chống ồn 

1.350.000 

7 VIS 46R - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu cafe cháy 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 30m2 (rộng 6 cao 5) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: Siêu êm, có lông nheo, 2 chân 2 vít 

Móc 1,3mm , chân 1,4mm 

1,400,000 

8 CT5222R - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu kem sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 30m2 (rộng 6 cao 5) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: Siêu êm, có lông nheo, 2 chân 2 vít 

Móc 1,2mm , chân 1,5mm 

1,400,000 

9 OT70 Super - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

1,200,000 



 

 

 

 

- Kích thước cửa tối đa 63 m2 (rộng 9 cao 7) 

- Đặc điểm: Móc dày 1,5mm 

10 X210R (mới) - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 20 m2 (rộng 5 cao 4) 

- Lỗ thoáng 10 mm hình bát giác 

- Đặc điểm: Chân dày 1,3mm, móc dày 1,3mm 

Có lông nheo kép chống ồn 

1,500,000 

11 X50R - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Sơn cao cấp Akzonobel màu cafe cháy 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 20 m2 (rộng 4 cao 5) 

- Lỗ thoáng 10 mm hình bát giác 

- Đặc điểm: Siêu êm, có 2 lông nheo, 2 chân 2 vít 

Móc dày 1,4mm, chân dày 1,6mm 

1,680,000 

12 CTS-100PC 

(mới) 

- Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Phối hợp ô xuyên sáng làm bằng polycarbonat 

- Màu ghi sần + cafe cháy 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 20 m2 (rộng 5 cao 4) 

- Lỗ thoáng hình ovan 

- Đặc điểm: Chân dày 1,2mm, móc dày 1,3mm 

Có lông nheo kép chống ồn, có ô xuyên sáng 

Tiêu chuẩn: 5 lá xuyên sáng trên 1 bộ 

1,600,000 

13 VIS 50R - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 56m2 (rộng 8 cao 7) 

- Lỗ thoáng hình thang 10mm 

- Đặc điểm: Siêu êm, có lông nheo, siêu dày, siêu thoáng 

2 chân 2 vít, thân giữa dày 3,0mm. Chân dày 2,1mm, móc dày 1,8mm 

1,950,000 

14 SD5231 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Màu ghi sần 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 56m2 (rộng 8 cao 7) 

- Lỗ thoáng hình thang 

- Đặc điểm: 2 chân đặc chịu lực, 2 vít, 3 lớp. Móc dày 1,4 mm, chân 

dày 3,0 mm vượt trội 

2,080,000 

15 MIX 76A - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - T5 

- Màu ghi sần - cafe cháy 

- Bảo hành màu sơn 5 năm 

- Kích thước cửa tối đa 42 m2 (rộng 7 cao 6) 

- Lỗ thoáng hình ovan song song 

- Đặc điểm: Siêu êm, phối xen kẽ 2 màu, có lông nheo, 2 chân 2 vít, 

thân giữa dày 2,0mm, móc dày 1,5mm, chân 1,5mm 

1,970,000 



 

 

 

 

 

 

 

4. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN ALPHA DOOR 

 

STT TÊN SẢN 

PHẨM 

                             QUY CÁCH ĐƠN GIÁ 

(vnđ/m2) 

01 A 608 Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình 

oval, độ dày 1.0mm, trọng lượng 8,8kg/m, 

( R4 X C4,5) 

900.000 

02 A 476 Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình 

oval, độ dày 1.15mm, trọng lượng 10.0kg/m 

( R5 X C5 ) 

1.000.000 

03 A 474 Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình 

oval, độ dày 1.25mm, trọng lượng 10,8kg/m 

( R6 X C6) 

1.100.000 

04 A 612 Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình 

oval, độ dày 1.5-2,5mm, trọng lượng 16,5kg/m 

( R6 X C7) 

1.600.000 

05 A 600 Màu vàng kem, hai chân hai vít, khe thoáng 

hình oval, độ dày 1.4mm, trọng lượng 14kg/m 

( R6 X C7) 

1.400.000 

06 A 475 Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình 

oval, độ dày 1.6mm, trọng lượng 14,8kg/m 

( R7 X C7) 

1.500.000 

07 A 611 Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình 

oval, độ dày 2,5mm, trọng lượng 18kg/m 

( R7 X C7) 

1.750.000 

 

GHI CHÚ: 

 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu) 

• Tư vấn khảo sát và lắp đặt miễn phí tại công trình 

• Lỗi đổi trả miễn phí 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000 



5. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN HITADOOR 
 

 

 

STT SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT  ĐVT ĐƠN GIÁ 

(VNĐ/m2) 

1  H070  Cửa cuốn nhôm không khe thoáng -H070 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 5m x Cao 5m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần 

- Kết cấu: Lá kín, thân cong + thanh ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 

0.9mm. TL: 6.1kg +/-6%  

m2          

770.000  

2  H718   Cửa cuốn không khe thoáng - H718 

- Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Lá đục lỗ 

thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Thân cong 01 lớp 

- Đặc điểm: Móc dày 1.5 mm. TL: 6.7kg +/-6%  

m2          

870.000  

3  H5180  Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H5180 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 4.5m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 1 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 0.95mm vai và chân chịu lực 

dày 1.0mm. TL: 8.5kg +/-6% 

  

m2  1.000.000  

4  H526  Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H526 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 4.5m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 0.95mm vai và chân chịu lực 

dày 1.0mm. TL: 8.7kg +/-6%  

m2  1.050.000  

5  H5290E  Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H5290E 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 5m x Cao 5m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 

1.0mm. TL: 9.5kg +/-6%  

m2  1.100.000  



6  H5240  Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H5240 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 5.5m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 4 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 

1.6mm. TL: 10kg +/-6% 

  

m2  1.150.00  

7  H5211   

Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H5211 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 5.5m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 

1.3mm. TL: 11kg +/-6%  

m2  1.200.000  

8  H5211E   

Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H5211E 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 6m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 

1.4mm. TL: 11.7kg +/-6%  

m2  1.250.000  

9  H5220  Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H5220 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 6m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 

1.7mm. TL: 12.3kg +/-6%  

m2  1.250.000  

10  H4823  Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H4823 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 6.5m x Cao 6.5m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.2mm vai và chân chịu lực dày 

1.9mm. TL: 12kg +/-6%  

m2  1.300.000  

11  H5250  Cửa cuốn nhôm khe thoáng - H5250 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 7m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.5mm vai và chân chịu lực dày 

2.0mm. TL: 14.8kg +/-6%  

m2  1.450.000  



12  H5231RX  Cửa cuốn nhôm siêu thoáng - H5231RX- Siêu êm 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 5.5m x Cao 5m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn siêu êm, 2 chân, 2 vít + thanh 

ngang chịu lực, 2 ron kép 

- Đặc điểm: Móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 

1.8mm. TL: 12.7kg +/-6%  

m2  1.350.000  

13  H5241E   Cửa cuốn nhôm siêu thoáng - H5241E 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063- lỗ thoáng 

- Kết cấu: 2 chân + 2 vít + 2 chân chéo + thanh ngang 

chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.4mm vai và chân chịu lực dày 

1.5 - 2.5mm. TL: 14.3kg +/-6%  

m2  1.450.000  

14  H5241ET  Cửa cuốn nhôm siêu thoáng - H5241ET 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 7m x Cao 6m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn siêu êm, 2 chân dày, 2 vít + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.6mm vai và chân chịu lực dày 

1.6 - 2.5mm. TL: 14.7kg +/-6%  

m2  1.500.000  

15  H6225  Cửa cuốn nhôm siêu thoáng - H6225 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 5m x Cao 5m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh 

ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.6mm vai và chân chịu lực dày 

2.2mm. TL: 16kg +/-6%  

m2  1.650.000  

16  H5281ET  Cửa cuốn nhôm siêu thoáng - H5281ET 

- Thân cửa bằng HK Nhôm 6063, kích thước tối đa: 

Rộng 7.5m x Cao 7m 

- Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi 

sần, khe thoáng hình Oval 

- Kết cấu: Nan đơn siêu êm, 2 chân siêu dày, 2 vít + 

thanh ngang chịu lực 

- Đặc điểm: Móc dày 1.8mm vai và chân chịu lực dày 

2.2-3.5mm. TL: 17.8kg +/-6%  

m2  1.780.000  

 

GHI CHÚ: 

 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu) 

• Tư vấn khảo sát và lắp đặt miễn phí tại công trình 

• Lỗi đổi trả miễn phí 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000 

 



6. BẢNG BÁO GIÁ TITADOOR 
 

STT  SẢN PHẨM QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ 

(vnđ/m2) 

DÒNG SẢN PHẨM TITADOOR TIÊU CHUẨN 

 

1 

 

PM701 

– thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, lá kín, màu ghi 

sần, KT (R5-C4) – kết cấu: nan đơn, thân cong, 2 lớp + 

thanh ngang chịu lực – đặc điểm: móc dày 1mm, trọng 

lượng 5,9Kg +/_ 6% 

 

750.000 

2 PM 491 – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, 

màu ghi – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 1 vít, 4 chân chéo 

chữ X chịu lực, KT (R5-C4) – Đặc điểm: móc dày 

0,95mm, vai, chịu lực dày 1mm, TL 8,7Kg +/_6% 

 

920.000 

3 PM 491A – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, 

màu ghi sần – kết cấu: nan đơn, 3 chân, 1 vít, 4 chân 

chéo chữ X chịu lực, KT (R5-C4) – Đặc điểm: móc dày 

0,95mm, vai, chịu lực dày 1mm, TL 8,7Kg +/_6% 

 

920.000 

4 PM 503 – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu ghi sần, 

TL 9,4Kg+/_6% – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân 

chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R5-C5) – Đặc 

điểm: móc dày 1mm, vai,chân chịu lực dày 1mm 

 

980.000 

5 PM 482 – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, 

màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân 

chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc 

điểm: móc dày 1,1mm, vai, chân chịu lực dày 1,15mm, 

TL 10,9Kg +/_6% 

 

1.080.000 

6 PM 482* – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, 

màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 4 chân, 2 vít, 3 thanh 

ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 

1,1mm, vai, chân chịu lực dày 1,15mm, TL 10,9Kg 

+/_6% 

1.130.000 

DÒNG SẢN PHẨM TITADOOR SUPER DELUXE 

7 PM 501K – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, 

màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân 

chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc 

điểm: móc dày 1,25mm, vai, chân chịu lực dày 1,4mm, 

TL 12,5Kg +/_6% 

 

1.180.000 

8 PM 481K – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, cafe – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 

3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: 

móc dày 1,35mm, vai, chân chịu lực dày 1,9mm, TL 

13,6Kg +/_6% 

 

1.300.000 

9 PM 960ST – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, cafe – kết cấu: nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 

3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: 

móc dày 1,5mm, vai, chân chịu lực dày 1,6mm, TL 

14Kg +/_6% 

 

1.350.000 

10 PM 800SD – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn, 2 chân siêu dày, 2 

vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – 

1.550.000 



Đặc điểm: móc dày 1,6mm, vai, chân chịu lực dày 

2,9mm, TL 17,3Kg +/_6% 

DÒNG SẢN PHẨM TITADOOR SUPER DELUXE – THẾ HỆ MỚI  

(DÙNG ROON GIẢM CHẤN) 

11 PM 49S – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, 

màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 3 chân, 1 vít, vách 

ngang chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,05 

mm, vai, chân chịu lực dày 1,05 mm, TL 10,9Kg +/_6% 

 

1.100.000 

12 PM 50S –  thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, 

màu ghi – kết cấu: nan đơn, 3 chân, 2 vít, vách ngang 

chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,05 mm, 

vai, chân chịu lực dày 1,05 mm, TL 10,9Kg +/_6% 

1.180.000 

13 PM 2014 – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K 

+ vách ngang chịu lực, màu vàng kem – Đặc điểm: móc 

dày 1,15mm, vai, chân chịu lực dày 1,2- 1,6mm, TL 

11,2Kg +/_6% 

 

1.200.000 

14 PM 481S – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem – kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh ngang chữ K + vách 

ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 

1,3mm, vai, chân chịu lực dày 1,5 - 2,0mm, TL 15Kg 

+/_6% 

1.350.000 

15 PM 500SC – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 

chân chéo+ 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – 

Đặc điểm: móc dày 1,55mm, vai, chân chịu lực dày 

1,9mm, TL 15,2Kg +/_6% 

 

1.420.000 

16 PM 600 SE – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 

2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT 

(R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,4mm, vai, chân chịu lực 

dày 1,6- 2,5mm, TL 13,6Kg +/_6% 

 

1.430.000 

17 PM 1020S – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 

2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT 

(R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,5mm, vai, chân chịu lực 

dày 1,6- 2,6mm, TL 14,5Kg +/_6% 

 

1.530.000 

18 PM 1030S – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 

2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) 

– Đặc điểm: móc dày 1,6 mm, vai, chân chịu lực dày 

1,7- 2,8mm, TL 14,5Kg +/_6% 

1.630.000 

19 PM 1060S – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 

2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT 

(R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,8mm, vai, chân chịu lực 

dày 2,1- 3,5mm, TL 17,9Kg +/_6% 

 

1.750.000 

20 PM 1095i – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan kép, có roon giảm chấn, 

2 chân dày, 2 vít, 2 chân chịu lực, siêu thoáng, KT (R7-

C7) – Đặc điểm: móc dày 1,45mm, vai, chân chịu lực 

dày 1,5 – 2,35mm, TL 15,3Kg +/_6% 

1.600.000 



GHI CHÚ: 

 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu) 

• Tư vấn khảo sát và lắp đặt miễn phí tại công trình 

• Lỗi đổi trả miễn phí 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000 

 

7. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN MOTOR VÀ KÉO TAY 
A/BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN SỬ DỤNG MOTOR  

 

GHI CHÚ:  

• Bảng giá cửa cuốn lò xo đẩy tay cộng thêm 30.000đ/m2 so với cửa motor 

21 PM 1295i – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng 

kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 

2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT 

(R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,8mm, vai, chân chịu lực 

dày 2,2- 3,9mm, TL 16,3Kg +/_6% 

 

1.650.000 

23 CỬA TRONG SUỐT -TITADOOR POLYCACBONATE 2.200.000 

Kích 

Thước 

ĐVT  Lá 6 dem 

(±5%) 

Lá 7 dem 

(±5%) 

Lá 8 dem 

(±5%) 

Lá 9 dem 

(±5%) 

Lá 1 ly Lá 1,2 ly 

Trên 

10m ² 

m2 310.000 330.000 350.000 420.000 550.000 750.000 

Từ 8- 9.9 

m ² 

m2 330.000 350.000 370.000 440.000 570.000 770.000 

Từ 7- 7.9 

m ² 

m2 350.000 370.000 390.000 460.000 590.000 790.000 

Từ 6- 6.9 

m ² 

m2 370.000 390.000 410.000 480.000 610.000 810.000 

Từ 5- 5.9 

m ² 

m2 390.000 410.000 430.000 510.000 640.000 840.000 

Từ 4- 4.9 

m ² 

m2 450.000 470.000 490.000 560.000 690.000 890.000 

Từ 3- 3.9 

m ² 

m2 490.000 510.000 530.000 610.000 740.000 940.000 

Dưới 3 

m ² 

Bô ̣ 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.800.000 2.220.000 2.820.000 



• Công lắp đặt cửa cuốn motor:  

+ 60.000đ/m2 (trên 10m2) 

+ 600.000/Bộ (dưới 10m2) 

• Công lắp đặt cửa cuốn đẩy tay: 

+ 40.000đ/m2 (trên 10m2) 

+ 400.000đ/Bộ (dưới 10m2) 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Làm ray di động cộng thêm 600.000/Bộ 

 

B/BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN KÉO TAY 

GHI CHÚ:  

• Công lắp đặt cửa cuốn đẩy tay: 

+ 40.000đ/m2 (trên 10m2) 

+ 400.000đ/Bộ (dưới 10m2) 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

Kích 

Thước 

ĐVT  Lá 6 dem 

(±5%) 

Lá 7 dem 

(±5%) 

Lá 8 dem 

(±5%) 

Lá 9 dem 

(±5%) 

Trên 

10m ² 

m2 340.000 370.000 380.000 450.000 

Từ 8- 9.9 

m ² 

m2 360.000 380.000 400.000 470.000 

Từ 7- 7.9 

m ² 

m2 380.000 400.000 420.000 490.000 

Từ 6- 6.9 

m ² 

m2 400.000 420.000 440.000 510.000 

Từ 5- 5.9 

m ² 

m2 420.000 440.000 460.000 540.000 

Từ 4- 4.9 

m ² 

m2 480.000 500.000 520.000 590.000 

Từ 3- 3.9 

m ² 

m2 520.000 540.000 570.000 640.000 

Dưới 3 

m ² 

Bô ̣ 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.900.000 



• Làm ray di động cộng thêm 600.000/Bộ 

 

8. BẢNG GIÁ CỬA CUỐN INOX 304  
(Lá inox, đáy inox, ray inox, ray inox, trục mạ kẽm) 

 

GHI CHÚ:  

• Bảng giá cửa cuốn lò xo đẩy tay cộng thêm 30.000đ/m2 so với cửa motor 

• Công lắp đặt cửa cuốn motor:  

+ 60.000đ/m2 (trên 10m2) 

+ 600.000/Bộ (dưới 10m2) 

• Công lắp đặt cửa cuốn đẩy tay: 

+ 40.000đ/m2 (trên 10m2) 

+ 400.000đ/Bộ (dưới 10m2) 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Làm ray di động cộng thêm 600.000/Bộ 

 

9. BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG 

Kích Thước ĐVT Lá 6 dem (inox 304) Lá 7 dem (inox 304)  Lá 8 dem (inox 304) 

Trên 10m ² m2 1.250.000 1.400.000 1.550.000 

Từ 8- 9.9 m ² m2 1.270.000 1.420.000 1.570.000 

Từ 7- 7.9 m ² m2 1.320.000 1.470.000 1.620.000 

Từ 6- 6.9 m ² m2 1.370.000 1.520.000 1.670.000 

Từ 5- 5.9 m ² m2  1.420.000 1.570.000 1.720.000 

Từ 4- 4.9 m ² m2 1.470.000 1.620.000 1.770.000 

Từ 3- 3.9 m ² m2 1.520.000 1.670.000 1.820.000 

Dưới 3 m ² Bô ̣ 4.560.000  5.010.000 5.460.000 

Kích Thước ĐVT  Lá 1 ly Lá 1,2 ly 

Trên 10m ² m2 550.000 750.000 

Từ 8- 9.9 m ² m2 570.000 770.000 



 

 

GHI CHÚ:  

• Bảng giá cửa cuốn lò xo đẩy tay cộng thêm 30.000đ/m2 so với cửa motor 

• Công lắp đặt cửa cuốn motor:  

+ 60.000đ/m2 (trên 10m2) 

+ 600.000/Bộ (dưới 10m2) 

• Công lắp đặt cửa cuốn đẩy tay: 

+ 40.000đ/m2 (trên 10m2) 

+ 400.000đ/Bộ (dưới 10m2) 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Làm ray di động cộng thêm 600.000/Bộ 

 

10. BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÉO ĐÀI LOAN CÓ LÁ 
(Lưu ý: Đối với cửa kéo không lá trừ 60.000/m2 so với bảng giá trên) 

Cam kết không phát sinh – cửa chất lượng, vận hành êm – chuyên xử lý công trình phức tạp  

Kích Thước ĐVT U 6 dem 

(ma ̣màu) 

U 7 dem 

(ma ̣màu) 

U 8 dem 

(ma ̣màu) 

U 1 ly 

(ma ̣màu) 

U 1,2 ly (sơn 

tiñh điêṇ) 

U 1,4 ly (sơn 

tiñh điêṇ) 

Trên 10m ² m2 420.000 450.000 480.000 600.000 700.000 900.000 

Từ 8- 9.9 m ² m2 440.000 470.000 500.000 620.000 720.000 920.000 

Từ 7- 7.9 m ² m2 460.000 490.000 520.000 640.000 740.000 940.000 

Từ 6- 6.9 m ² m2 470.000 500.000 530.000 650.000 760.000 960.000 

Từ 5- 5.9 m ² m2 480.000 510.000 550.000 670.000 800.000 1.000.000 

Từ 4- 4.9 m ² m2 530.000 560.000 600.000 720.000 850.000 1.040.000 

Từ 3- 3.9 m ² m2 580.000 610.000 650.000 770.000 900.000 1.100.000 

Từ 7- 7.9 m ² m2 590.000 790.000 

Từ 6- 6.9 m ² m2 610.000 810.000 

Từ 5- 5.9 m ² m2 640.000 840.000 

Từ 4- 4.9 m ² m2 690.000 890.000 

Từ 3- 3.9 m ² m2 740.000 940.000 

Dưới 3 m ² Bô ̣ 2.220.000 2.820.000 



Dưới 3 m ² Bô ̣ 1.750.00 1.850.000 1.950.000 2.350.000 2.700.000 3.300.000  

 

GHI CHÚ: 

• Phía trên cùng U đến lá luôn hở từ 40 – 50cm (lá làm cao hơn quy cách cộng 

220,000đ/m2 phần lá thêm) 

• Giá trên đã bao gồm toàn bộ phần thân cửa, ray, máng, phụ kiện 

• Giá trên bao vận chuyển các quận nội thành tphcm 

• Cửa sử dụng long đền bằng nhựa trong 100% (nói không với nhựa đen, nhựa 

sữa) 

• U 1,2 – 1,4mm sử dụng nhíp la sơn tĩnh điện 2ly. U thường muốn sử dụng 

nhíp la 2ly bù 50,000đ/m2 

• Sơn tĩnh điện lá cửa kéo cộng 120,000đ/m2 

• Cửa sử dụng máng + bạc đạn treo bù 150,000đ/mét ngang 

• Giá chưa bao gồm VAT, lấy hoá đơn + 10% 

• Chưa bao lắp đặt. Công lắp đặt tính như sau: 

+ Cửa trên 10 m2/bộ công ráp 30,000đ/m2 

+ Cửa dưới 10 m2/bộ công ráp 300,000 đ/bộ 

• Lắp ray máng trước tính 200,000đ/bộ 

• Phụ phí vận chuyển nếu ở xa 

• Cửa sử dụng bản lề xoay: 1,000,000đ/bộ cho cửa 2 cánh, 600,000đ cho cửa 

1 cánh 

• Chưa phí đục đẽo, tháo dỡ cửa cũ (nếu có) 

 

11.  BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÉO ĐÀI LOAN KHÔNG LÁ 
(Lưu ý: Đối với cửa kéo có lá cộng thêm 60.000/m2 so với bảng giá trên) 

Cam kết không phát sinh – cửa chất lượng, vận hành êm – chuyên xử lý công trình phức tạp  

Kích Thước ĐVT U 6 dem 

(ma ̣màu) 

U 7 dem 

(ma ̣màu) 

U 8 dem 

(ma ̣màu) 

U 1 ly 

(ma ̣màu) 

U 1,2 ly (sơn 

tiñh điêṇ) 

U 1,4 ly (sơn 

tiñh điêṇ) 

Trên 10m ² m2 360.000 390.000 420.000 540.000 640.000 840.000 

Từ 8- 9.9 m ² m2 380.000 410.000 440.000 560.000 660.000 860.000 

Từ 7- 7.9 m ² m2 400.000 430.000 460.000 580.000 680.000 880.000 

Từ 6- 6.9 m ² m2 410.000 440.000 470.000 590.000 700.000 900.000 

Từ 5- 5.9 m ² m2 420.000 450.000 490.000 610.000 740.000 940.000 

Từ 4- 4.9 m ² m2 470.000 500.000 540.000 660.000 790.000 980.000 



Từ 3- 3.9 m ² m2 520.000 550.000 590.000 710.000 840.000 1.040.000 

Dưới 3 m ² Bô ̣ 1.650.00 1.750.000 1.850.000 2.250.000 2.600.000 3.200.000  

 

GHI CHÚ: 

• Giá trên đã bao gồm toàn bộ phần thân cửa, ray, máng, phụ kiện 

• Giá trên bao vận chuyển các quận nội thành tphcm 

• Cửa sử dụng long đền bằng nhựa trong 100% (nói không với nhựa đen, nhựa 

sữa) 

• U 1,2 – 1,4mm sử dụng nhíp la sơn tĩnh điện 2ly. U thường muốn sử dụng 

nhíp la 2ly bù 50,000đ/m2 

• Cửa sử dụng máng + bạc đạn treo bù 150,000đ/mét ngang 

• Giá chưa bao gồm VAT, lấy hoá đơn + 10% 

• Chưa bao lắp đặt. Công lắp đặt tính như sau: 

+ Cửa trên 10 m2/bộ công ráp 30,000đ/m2 

+ Cửa dưới 10 m2/bộ công ráp 300,000 đ/bộ 

• Lắp ray máng trước tính 200,000đ/bộ 

• Phụ phí vận chuyển nếu ở xa 

• Cửa sử dụng bản lề xoay: 1,000,000đ/bộ cho cửa 2 cánh, 600,000đ cho cửa 

1 cánh 

• Chưa phí đục đẽo, tháo dỡ cửa cũ (nếu có) 

 

12. BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÉO INOX 304 KHÔNG LÁ 

 

Kích Thước ĐVT U 6 dem (inox 

304)  

U 7 dem (inox 

304) 

U 8 dem (inox 

304) 

U 1.0 ly (inox 

304) 

Trên 10m ² m2 

  

1.600.000 1.750.000 1.900.000 2.150.000 

Từ 8- 9.9 m ² m2 

  

1.650.000 1.800.000 1.950.000 2.300.000 

Từ 7- 7.9 m ² m2 

  

1.730.000 1.880.000 2.030.000 2.380.000 

Từ 6- 6.9 m ² m2 

  

1.750.000 1.900.000 2.050.000 2.400.000 

Từ 5- 5.9 m ² m2 

  

1.880.000 2.030.000 2.180.000 2.530.000 

Từ 4- 4.9 m ² m2 

  

1.900.000 2.050.000 2.200.000 2.550.000 

Từ 3- 3.9 m ² m2 

  

2.100.000 2.250.000 2.400.000 2.750.000 



Dưới 3 m ² Bô ̣

  

6.300.000 6.750.000 7.200.000 8.250.000 

 

 

13. BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÉO INOX 304 CÓ LÁ 
(Bảng báo giá cửa kéo inox 304 có lá đã bao gồm U, nhíp, lá, ray, máng inox) 

Kích Thước ĐVT  U 6 dem (inox 

304) 

U 7 dem (inox 

304) 

U 8 dem (inox 

304) 

U 1.0 ly (inox 

304) 

Trên 10m ² m2 

  

2.150.000 2.250.000 2.350.000 2.600.000 

Từ 8- 9.9 m ² m2 

  

2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.650.000 

Từ 7- 7.9 m ² m2 

  

2.280.000 2.380.000 2.480.000 2.830.000 

Từ 6- 6.9 m ² m2 

  

2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.850.000 

Từ 5- 5.9 m ² m2 

  

2.420.000 2.520.000 2.620.000 2.970.000 

Từ 4- 4.9 m ² m2 

  

2.450.000 2.550.000 2.650.000 3.000.000 

Từ 3- 3.9 m ² m2 

  

2.650.000 2.750.000 2.850.000 3.200.000 

Dưới 3 m ² Bô ̣

  

7.950.000 8.250.000 8.550.000 9.600.000 

 

GHI CHÚ: 

  

• Giá cửa kéo inox 304 có lá trên đa ̃bao gồm thân cửa, ray, máng, phu ̣kiêṇ 

(bac̣ đaṇ, hôp̣ khóa, bát khóa, đinh tán…) 

•  Giá cửa kéo inox 304 có lá trên đa ̃bao gồm công vâṇ chuyển đến công trình 

taị khu vưc̣ nôị thành thành phố HCM 

•  Giá cửa kéo inox 304 có lá trên chưa bao gồm công lắp đăṭ 

•  Công lắp: Cửa > 10m2 giá 30.000 đ/m2; Cửa < 10m2 giá 300.000 đ/Bô ̣

•  Giá cửa kéo inox 304 có lá trên chưa bao gồm thuế VAT, lấy hóa đơn thêm 

10% 

 

 

14. BẢNG GIÁ NHÔM XINGFA 
Bảng báo giá cửa nhôm Xingfa nhâp̣ khẩu chính hañg 100% Quảng Đông sử duṇg kính cường 

lưc̣ đươc̣ Vietmart Door sản xuất, cung cấp với giá rẻ caṇh tranh taị Tp.HCM 



 

 

 

STT 

 

 

 

Các loaị cửa nhôm 

Xingfa 

 

 

 

Đơn giá 

Đơn giá 

Khuyến mãi 

5% 

 

(Áp dụng 

đơn hàng 50 

triệu - 100 

triệu) 

Đơn giá 

Khuyến 

mãi 5% 

 

(Áp dụng 

đơn hàng > 

100 triệu) 

 

 

 

GHI CHÚ 

1 Cửa đi mở quay 

nhôm Xingfa dày 

2,0mm 

 

 

Gồm Phu ̣kiêṇ 

KINLONG Loaị 1 

2.200.000 2.185.000 2.116.000 Kính mờ thêm 

+ 150.000 đ/m2, Kính 10mm 

Cường lực + 100,000đ/m2 

2 Cửa đi mở lùa 

nhôm Xingfa dày 

2,0mm 

 

 

Gồm Phu ̣kiêṇ 

KINLONG Loaị 1 

2.000.000 1.995.000 1.932.000 Kính mờ thêm 

+ 150.000 đ/m2, Kính 10mm 

Cường lực + 100,000đ/m2 

3 Cửa đi xếp trượt 

nhôm Xingfa dày 

2,0mm 

 

 

Gồm Phu ̣kiêṇ 

KINLONG Loaị 1 

2.500.000 2.375.000 2.300.000 Kính mờ thêm 

+ 150.000 đ/m2, Kính 10mm 

Cường lực + 100,000đ/m2 

4 Cửa sổ mở quay 

nhôm Xingfa dày 

1,4mm 

 

 

Gồm Phu ̣kiêṇ 

KINLONG Loaị 1 

2.100.000 2.090.000 2.024.000 Kính mờ thêm 

+ 150.000 đ/m2, Kính 10mm 

Cường lực + 100,000đ/m2 

5 Cửa sổ mở lùa 

nhôm Xingfa dày 

2,0mm 

 

 

2.000.000 1.995.000 1.932.000 Kính mờ thêm 

+ 150.000 đ/m2, Kính 10mm 

Cường lực + 100,000đ/m2 



 

15. BẢNG GIÁ CỬA NHÔM ĐÚC 

16. BẢNG GIÁ CỬA SẮT 
  

Vietmart Door là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp, lắp đặt các sản phẩm kỹ nghệ 

sắt có chất lượng cao cùng giá cạnh tranh nhất tại TpHCM. 

Để tiện cho bạn trong việc tìm hiểu, so sánh, đối chiếu với giá cả trên thị trường. 

Vietmart Door cung cấp bảng giá các sản phẩm kỹ nghệ sắt, bao gồm: cổng sắt, cửa 

sắt pano, mái tôn, mái ngói, khung sắt bảo vệ…   

Tất cả các sản phẩm này, được báo giá thông qua các tính chất của cổng sắt như sử 

dụng sắt độ dày lớn nhỏ, các kiểu dáng cổng sắt đơn giản – phức tạp, các hoa văn 

sắt trang trí cầu kỳ, gia công tỉ mỉ.  

Chúng tôi cung cấp các mẫu cổng sắt với giá từ 400.000 đ/m2 – 1.600.000 đ/m2 tùy 

theo nhu cầu lắp đặt của khách hàng.  

Sau đây là bảng giá chi tiết để bạn tham khảo, tuy nhiên, để đảm bảo bạn được báo 

giá, tư vấn chính xác, chi tiết và đầy đủ nhất. Hãy để lại thông tin hoặc liên lạc với 

chúng tôi qua số Hotline: 0898. 660. 422 ngay bây giờ. 

 

 

 

Gồm Phu ̣kiêṇ 

KINLONG Loaị 1 

6 Cửa sổ mở hất 

nhôm Xingfa dày 

1,4mm 

 

 

Gồm Phu ̣kiêṇ 

KINLONG Loaị 1 

2.100.000 2.090.000 2.024.000 Kính mờ thêm 

+ 150.000 đ/m2, Kính 10mm 

Cường lực + 100,000đ/m2 

7 Vách kính cố điṇh 

nhôm Xingfa dày 

1,4mm 

 

 

Gồm keo, ron, kính 

1.300.000 1.290.000 1.288.000 Kính mờ thêm 

+ 150.000 đ/m2, Kính 10mm 

Cường lực + 100,000đ/m2 



STT SẢN PHẨM MÔ TẢ 

(Sản phẩm cửa cổng sắt, hoa cửa sắt) 

ĐƠN GIÁ 

(vnđ/m2) 

1 Cửa sắt hộp 

Cửa sắt pano 

– Cửa sắt hộp 30x60mm 

– Thép dày 1.2mm 

– Bịt tôn huỳnh dày 1.8mm 

1.100.000 

2 Mái tôn Tùy theo độ dày của tôn và sắt 400.000 – 450.000 

3 Mái ngói Tùy theo loại ngói và sắt sử dụng 750.000 – 950.000 

4 Khung bảo vệ Tùy mẫu, tùy loại sắt 400.000 – 750.000 

5 Cửa sắt hộp 

Cửa sắt pano  

– Cửa sắt hộp 40x80mm 

– Thép dày 1.2mm 

– Bịt tôn huỳnh dày 1.8mm 

– Cửa sắt nghệ thuật, sắt mỹ thuậtbáo 

giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế 

1.200.000 

6 Cổng sắt hộp – Cổng sắt hộp 30x60mm 

– Thép dày 1.2mm 

1.050.000 

7 Cổng nhà đẹp, 

Cổng sắt hộp 

– Cổng sắt hộp 40x80mm 

– Thép dày 1.2mm 

– Cổng sắt nghệ thuật, sắt mỹ thuậtbáo 

giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế 

1.200.000 – 

1.600.000 

8 Báo giá hoa sắt 

cửa sổ, giếng trời 

– Sắt đặc 12x12mm 600.000 – 750.000 

9 Báo giá hoa sắt 

cửa sổ, giếng trời 

– Sắt đặc 14x14mm 

– Báo giá hoa sắt cửa sổ, sắt mỹ 

thuật báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ 

thiết kế 

650.000 – 800.000 

10 Hàng rào sắt mũi 

giáo 

– Chi tiết hoa văn 

– Sắt hộp 20x20x12mm. 

600.000 – 700.000 

11 Hàng rào sắt hộp – Sắt hộp 30x60mm 

– Thép dày 1.2mm 

850.000 – 

1.000.000 

12 Lan can ban công 

sắt 

– Sắt hộp 30x60mm 

– Thép dày 1.2mm 

650.000 – 750.000 

 

GHI CHÚ: 

https://www.cuacuonsg.com/cong-nha-dep-xu-huong-thiet-ke-2018/


  

1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 

2. Đơn giá trên chưa bao gồm thi công lắp, chưa bao gồm sơn màu 

3. Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển trong nội thành TP. Hồ Chí Minh 

4. Sản phẩm thiết kế, báo giá sẽ được căn cứ mẫu chọn 

5. Tất cả sản phẩm bảo hành 24 tháng 

 

17. BẢNG BÁO GIÁ CỬA TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC 
 

Cam kết không phát sinh – Cửa chất lượng, vận hành siêu êm – Chuyên xử lý công trình 

phức tạp – Hàng lỗi đổi trả miễn phí  

 

STT KÝ 

HIỆU 

TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN 

GIÁ 

                                              

CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC 
 

1 VN Vật liệu: Thép liên doanh Việt Nhật, dày 0,45 – 0,48 mm 

Sơn bóng 2 mặt phủ Polyester, Vàng kem (02) – xanh 

ngọc (08) 

m2 530.000 

2 TM Vật liệu: Thép mạ màu Sysco – CNSTaiwan – AZO5 

Dày 0,45 – 0,48 mm, sơn mờ 2 mặt phủ Polyester 

Màu sắc: Trắng (05), café (03) – xám mặt trái 

m2 550.000 

3 PM Vật liệu: Thép mạ HK AZ070 MCPPP – BlueScope Steel 

Độ dày 0,5 mm, Sơn bóng 2 mặt phủ Polyester 

Màu sắc: Vàng kem (02), xanh lá (06) – xám mặt trái 

m2 650.000 

4 AP Vật liệu: Thép mạ HK100 APEX - BlueScope Steel 

Độ dày 0, 51mm, Sơn bóng 2 mặt phủ Polyester 

Màu sắc: Vàng kem (02), xanh lá (06) – xám mặt trái 

m2 720.000 

5 CB Vật liệu: Thép mạ HK AZ150 COLORBOND -BlueScope 

Steel 

Độ dày 0, 53 mm, Sơn bóng 2 mặt phủ Polyester 

Màu sắc: Vàng kem (02), xanh lá (06) – trắng (05) 

m2 820.000 

6 AL Vật liệu: Hợp kim nhôm 6063 2 lớp 

Độ dày 0,75 mm – 1,08 mm, sơn tĩnh điện màu trắng, café 

Phụ kiện đi kèm: lô cuốn CN ÚC 

m2 900.000 

7 PL Vật liệu: Plolycarbonat xuyên sáng 

Độ dày: 0, 3 – 4,8 mm 

Phụ kiện đi kèm theo: trục 114 x 1,8 mm, luly nhựa 356 x 

9mm, ray u 70x65x1,5 mm 

m2 1.900.000 

8 QN Vật liệu: Thép liên doanh Việt Nhật, dày 0,45 – 0,48 mm 

Sơn bóng 2 mặt phủ Polyester, Vàng kem (02) – xanh 

ngọc (08) 

Phụ kiện kèm theo: trục 114 x 1,8 mm, luly nhựa 356 x 

9mm, ray U 70x65x1,5 mm 

m2 590.000 

 

PHỤ KIỆN CỬA ÚC 
 

1 ARG-S Bộ tời 24 VDC – S, hệ thống đảo chiều khi gặp vật cản. 

Sử dụng cho cửa dưới 12m2 

Bộ 4.800.000 



Xuất xứ: Đài Loan (HĐK, remote CN, nút âm tường) 

2 ARG-D Bộ tời 24 VCD – S, hệ thống đảo chiều khi gặp vật cản. 

Sử dụng cho cửa dưới 12 m2 đến dưới 22 m2 

Xuất xứ: Đài Loan (HĐK, remote CN, nút âm tường) 

Bộ 5.500.000 

3 ARG-DH Bộ tời 24 VCD – S, hệ thống đảo chiều khi gặp vật cản. 

Sử dụng cho cửa trên 22 m2 

Xuất xứ: Đài Loan (HĐK, remote CN, nút âm tường) 

Bộ 7.200.000 

4 TĐK Tay điều khiển nắp trượt, chống nước, made in taiwan Cái 480.000 

5 HĐK Hộp nhận tín hiệu cửa Úc (bao gồm 2 tay chống nước, Đài 

Loan, mã nhảy) 

Bộ 2.800.000 

6 UPS Bộ lưu điện cửa ÚC TITADOOR – UPS Ắc quy 7,5ahx2, 

DC24v (<12 m2) 

Bộ 2.300.000 

7 UPS Bộ lưu điện cửa ÚC TITADOOR – UPS Ắc quy 7,5ahx2, 

DC24v (>12 m2) 

Bộ 3.000.000 

 

GHI CHÚ: 

• Công ráp cửa ÚC kéo tay 500.000đ/bộ (dưới 10 m2); 50.000đ/m2 (trên 10 m2)  

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu) 

• Tư vấn khảo sát và lắp đặt miễn phí tại công trình 

• Lỗi đổi trả miễn phí 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM  

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn)  

18. BẢNG GIÁ MOTOR CỬA CUỐN  
 

1.Dòng Motor ngoài thông thường lõi nhôm  

( Bao gồm: Hộp điều khiển + 2 remote + 1 công tắc gắn tường) 

STT TÊN SẢN PHẨM  TẢI TRỌNG ĐVT ĐƠN GIÁ 

1 Motor HL 300kg Sử dụng cho cửa < 13 m2 Bộ 2.800.000 

2 Motor HL 400kg Sử dụng cho cửa < 18m2 Bộ 3.000.000 

3 Motor HL 600 kg Sử dụng cho cửa < 24m2 Bộ 3.200.000 

4 Motor HL 800kg Sử dụng cho cửa <36m2 Bộ 5.500.000 

5 Motor HL 1000kg Sử dụng cho cửa <40m2 Bộ 7.000.000 

6 Motor RITO 500kg Sử dụng co cửa < 20m2 Bộ 3.200.00 

7 Motor RITO 600 kg Sử dụng cho cửa < 26m2 Bộ  3.400.000 

8 Motor RITO 800 kg Sử dụng cho cửa <38m2 Bộ  5.700.000 

9 Motor RITO 1000kg Sử dụng cho cửa < 42m2 Bộ 7.500.000 

10 Motor Mitecal 500kg Sử dụng cho cửa <22m2 Bộ 3.300.000 

11 Motor Mitecal 600kg Sử dụng cho cửa < 28 m2 Bộ 3.500.000 

 

2. Dòng motor ngoài  cao cấp lõi đồng 

( Bao gồm: Hộp điều khiển + 2 remote + 1 công tắc gắn tường) 



STT  TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐVT Đơn giá 

1 Motor YH LD 300kg Sử dụng cho cửa < 15m2 Bộ 3.800.000 

2 Motor YH LD 400kg Sử dụng cho cửa <20m2 Bộ 4.000.000 

3 Motor YH LD 500kg Sử dụng cho cửa <24m2 Bộ 4.200.000 

4 Motor YH LD 600kg Sử dụng cho cửa < 26 m2 Bộ 4.600.000 

5 Motor YH LD 800kg Sử dụng cho cửa < 38m2 Bộ 7.500.000 

6 Motor YH LD 1000kg Sử dụng cho cửa < 42m2 Bộ 9.200.000 

7 Motor JG 300kg Sử dụng cho cửa < 15m2 Bộ 4.200.000 

8 Motor JG 400kg Sử dụng cho cửa < 20m2 Bộ 4.600.000 

9 Motor JG 500kg Sử dụng cho cửa < 26m2 Bộ 4.800.000 

10 Motor JG 600kg Sử dụng cho cửa < 28m2 Bộ 5.200.000 

11 Motor JG 800 kg Sử dụng cho cửa < 40m2 Bộ 7.500.000 

12 Motor JG 1000kg Sử dụng cho cửa < 48m2 Bộ 9.500.000 

13 Motor JG 1500kg Sử dụng cho cửa < 55m2 Bộ 12.000.000 

14 Motor YH NK 300kg Sử dụng cho cửa < 15 m2 Bộ 5.200.000 

15 Motor YH NK 400kg Sử dụng cho cửa < 20 m2 Bộ 5.600.000 

16 Motor YH NK 500kg Sử dụng cho cửa < 26 m2 Bộ 6.700.000 

17 Motor YH NK 700kg Sử dụng cho cửa <38m2 Bộ 13.500.000 

18 Motor YH NK 1000kg Sử dụng cho cửa < 48m2 Bộ 18.500.000 

 

3. Motor ống KTN (Hãng Kato) 

STT Tên sản phẩm đvt Tải trọng Đơn giá Ghi chú 

1 Motor ống KTN 100n Bộ Dưới 10m2 4.300.000 Motor +remote + tay quay 

2 Motor ống KTN 120n Bộ Dưới 12m2 4.500.000 Motor +remote + tay quay 

3 Motor ống KTN 140n 

(nhỏ) 

Bộ Dưới 12m2 4.700.000 Motor +remote + tay quay 

4 Motor ống KTN 140n (lớn) Bộ Dưới 15m2 5.500.000 Motor +remote 

5 Motor ống KTN 230n Bộ Dưới 18m2 6.200.000 Motor +remote 

6 Motor ống KTN 300n Bộ Dưới 20m2 6.900.000 Motor +remote 

 

4. Bình lưu điện (UPS) 

 

 

 

 

 



STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Đơn giá 

1 Bình lưu TITADOOR 36h  

 

Bộ 2.200.000 

2 Bình lưu TITADOOR 48h  

 

Bộ 2.400.000 

3 Bình lưu YH400 - 2b - tự sạc - tự xả ( Thời gian lưu 36H dành 

cho cửa dưới 400kg) 

 

Bộ 2.300.000 

4 Bình lưu YH600 - 2b - tự sạc - tự xả ( Thời gian lưu 48H dành 

cho cửa dưới 600kg) 

 

Bộ 2.500.000 

5 Bình lưu YH800 - 4b - tự sạc - tự xả ( Thời gian lưu 48H dành 

cho cửa dưới 800kg) 

 

Bộ 3.200.000 

6 Bình lưu YH1000 - 4b - tự sạc - tự xả ( Thời gian lưu 48H dành 

cho cửa dưới 1000kg) 

 

Bộ 3.600.000 

7 Bình lưu cao cấp ARES  AR6D - tự tắt - tự sạc - tự xả - sử dụng 

bằng remote và thời gian lưu trữ lên đến 30 ngày (dành cho cửa 

dưới 800kg) 

 

 

Bộ 

 

4.100.000 

8 Bình lưu cao cấp ARES  AR7D - tự tắt - tự sạc - tự xả - sử dụng 

bằng remote và thời gian lưu trữ lên đến 30 ngày (dành cho cửa 

dưới 1000kg) 

 

 

Bộ 

 

5.500.000 

9 Bình lưu cao cấp ARES  AR10D - tự tắt - tự sạc - tự xả - sử dụng 

bằng remote và thời gian lưu trữ lên đến 30 ngày (dành cho cửa 

dưới 1500kg) 

 

 

Bộ 

 

7.500.000 

 

19. BẢNG GIÁ HỘP ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN 
 

 

STT 

  

 TÊN SẢN PHẨM 

 

 

ĐƠN GIÁ (vnđ) 

1 Bộ điều khiển Cửa Cuốn KTN 

(Hộp điều khiển+ 2 Remote) 

Dùng cho motor gắn ngoài 

800.000 

2 Bộ điều khiển 888 

(Hộp điều khiển + 2 Remote) 

Dùng cho motor gắn ngoài 

600.000 

3 Bộ điều khiển YH 

(Hộp điều khiển + 2 Remote) 

Dùng cho motor gắn ngoài 

1.200.000 

4 Bộ điều khiển CH 1.300.000 



(Hộp điều khiển + 2 Remote) 

Dùng cho motor gắn ngoài 

5 Bộ điều khiển KATO 

(Hộp điều khiển + 2 Remote) 

Dùng cho motor ống 

1.500.000 

 

20. BẢNG GIÁ REMOTE CỬA CUỐN 
 

SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

 REMOTE CỬA CUỐN KATO - MOSEL 

- Loại này mã nhãy, không copy được 

- Dùng cho motor ống 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 REMOTE THÔNG MINH YET CAO CẤP 

-Chép tất cả các dòng Remote mã nhảy của các dòng cửa cao cấp  

- Tần số sử dụng 315Mhz - 433Mhz  

- Nhập khẩu china 

- Bảo hành 3 tháng 

- Lỗi đổi mới 7 ngày đầu 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote mẫu nhựa giả gỗ: 250,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

 

REMOTE THÔNG MINH 433 

- Chép tất cả các dòng Remote mã cố định (mã gạt, mã sóng) 

- Tần số sử dụng 315Mhz - 433Mhz - 310Mhz - 336mhz 

- Nhập khẩu china 

- Bảo hành 3 tháng 

- Lỗi đổi mới 7 ngày đầu 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote mẫu nhựa giả gỗ: 180,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 



SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

 
 

REMOTE SAO CHÉP (MẪU NHỰA, GIẢ GỖ) 

- Chép tất cả các dòng Remote mã cố định (mã gạt, mã sóng) 

- Tần số sử dụng 315Mhz - 433Mhz - 310Mhz - 336mhz 

- Nhập khẩu china 

- Bảo hành 3 tháng 

- Lỗi đổi mới 7 ngày đầu 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote mẫu nhựa giả gỗ: 200,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

 

REMOTE CH MÃ NHÃY 

-Chống nước 

- Nhập khẩu china 

- Bảo hành 3 tháng 

- Lỗi đổi mới 7 ngày đầu 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote CH: 300,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

 
 

REMOTE SAO CHÉP (MẪU NHỰA, VIỀN INOX) 

- Chép tất cả các dòng Remote mã cố định (mã gạt, mã sóng) 

- Tần số sử dụng 315Mhz - 433Mhz - 310Mhz - 336mhz 

- Nhập khẩu china 

- Bảo hành 3 tháng 

- Lỗi đổi mới 7 ngày đầu 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote mẫu nhựa giả gỗ: 250,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

 
 

REMOTE SAO CHÉP (CHỐNG NƯỚC, MẠCH ĐÀI LOAN) 

- Chép tất cả các dòng Remote mã cố định (mã gạt, mã sóng) 

- Tần số sử dụng 315Mhz - 433Mhz - 310Mhz - 336mhz 

- Chống nước tốt 

- Nhập khẩu đài loan 

- Bảo hành 3 tháng 

- Lỗi đổi mới 7 ngày đầu 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote mẫu nhựa giả gỗ: 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/khoa-dieu-khien-cua-cuon-remote-van-go-242x300-1.jpg
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https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2015/06/remote-chong-nuoc.jpg


SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN YL - 168R 

- Loại này mã cố định (mã gạt) copy được 

- Tần số sử dụng 336Mhz 

- Chính hãng đài loan 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 400,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN YH-121 

- Loại này mã cố định (mã sóng) copy được 

- Tần số sử dụng 315Mhz 

- Chính hãng đài loan 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN YS-189 

- Loại này mã nhãy (mã sóng), không copy được 

- Tần số sử dụng 336Mhz 

- Chính hãng đài loan 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN YH-1A2 

- Loại này mã nhãy (mã sóng), không copy được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Chính hãng đài loan 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-ys-168.jpg
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SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN VG 

- Loại này mã nhãy (mã sóng), không copy được 

- Tần số sử dụng 350Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN TEC 

- Loại này mã cố định (mã gạt) copy được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN MITECAL 

- Loại này mã cố định (mã gạt) copy được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-tiger-1.jpg
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SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN CHAMPION 

- Loại này mã cố định (mã gạt) copy được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN LIFTMASTER 

- Loại này mã cố định (mã gạt) copy được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN KTN 

- Loại này mã cố định (mã gạt) copy được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-techdoor-champion.jpg
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SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN KALATA - HOULE 

- Loại này mã gạt, sao chép được 

- Tần số sử dụng 315Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN JG-303 

- Loại này mã gạt, sao chép được 

- Tần số sử dụng 310Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN IH - MITADOOR 

- Loại này mã sóng, sao chép được 

- Tần số sử dụng 433/315Mhz (2 loại) 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-kalata.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-jg-303.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-ih-minh-tam.jpg


SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN CH-S89 

- Loại này mã nhãy, không copy được 

- Tần số sử dụng 365Mhz 

- Xuất xứ đài loan 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 400,000đ/cái (chống nước) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái (loại inox) 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN DS 

- Loại này mã gạt, sao chép được 

- Tần số sử dụng 315Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN DASANYUAN 

- Loại này mã sóng, sao chép được 

- Tần số sử dụng 315Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-CH.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-ds.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-dasanyuan-1.jpg


SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN AUSTDOOR 

- Loại này mã nhãy, không copy được 

- Tần số sử dụng 315Mhz 

- Chính hãng Austdoor 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 480,000đ/cái (4 nút) 

- Giá remote chính hãng 420,000đ/cái (3 nút) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN FX 

- Loại này mã sóng, sao chép được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN HOULE 

- Loại này mã gạt, sao chép được 

- Tần số sử dụng 315Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN JG-530 

- Loại này mã gạt, sao chép được 

- Tần số sử dụng 315Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-austdoor-1.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-fx-moi.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-houle-1.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-jg-530.jpg


SẢN PHẨM TÊN REMOTE 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN JG-208 

- Loại này mã sóng, sao chép được 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 
 

REMOTE CỬA CUỐN ENGINESS 

- Loại này mã sóng , copy được 

- Dùng cho motor ống 

- Tần số sử dụng 433Mhz 

- Xuất xứ China 

- Bảo hành 3 tháng 

- 4 nút điều khiển (lên,xuống,khoá,dừng) 

- Giá remote chính hãng 350,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, giả gỗ) 200,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (nhựa, viền inox 250,000đ/cái 

- Giá remote sao chép (cadoli, đài loan, chống nươc 400,000đ/cái 

- Giảm 5-20% khi làm trên 2 cái (free ship) 

- Phí cài đặt 50,000đ khi làm chỉ 1 chìa 

- Tặng thêm 1 viên Pin Camelion 

 

21. Khuyến mãi 
Combo Sản Phẩm 

Hot Hot Hot 

Mua Combo được lợi hơn, giá rẻ hơn, 
tiết kiệm chi phí mua sắm 

  

https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-JG208-1.jpg
https://www.cuacuonsg.com/wp-content/uploads/2012/12/remote-cua-cuon-engines-1.jpg


COMBO KHI MUA CỬA CUỐN ĐỨC TẠI Á CHÂU 

Lợi ích khi mua COMBO 

• Đảm bảo an toàn khi trang bi ̣đầy đủ phu ̣kiêṇ cho Cửa Cuốn Đức 

• Tiết kiêṃ chi phi ́phu ̣kiêṇ hoăc̣ công lắp 

• Nhiều gói combo phù hợp với nhu cầu của mỗi người 

 

 

➢ Cửa cuốn Đức + Motor + Cảm biến => Giảm 30% Cảm biến 

➢ Cửa cuốn Đức + Motor + UPS + Cảm biến => Tặng 1 cảm biến (Trị giá 800k) 

➢ Cửa cuốn Đài Loan + Motor + UPS => Tặng 1 Remote (Trị giá 350k) 

➢ Cửa cuốn Đức + Cửa Kéo => Tặng 1 remote (Trị giá 350k) và 15% công lắp đặt 

cửa kéo 

➢ Từ 2 bộ cửa kéo/ cửa cuốn => Giảm 15% công lắp đặt 
 

CHỈ CÓ TẠI VIETMART DOORS & WINDOWS 

 

CHƯƠNG TRÌNH COMBO GIẢM GIÁ REMOTE CỬA 
CUỐN CHÍNH THỨC ĐƯỢC ÁP DUṆG TỪ 11/11/2017 

Baṇ mua thêm remote vì lý do gì? 

• Remote cửa cuốn bi ̣hư cần thay cái mới 
• Có thêm remote để các thành viên trong nhà có thể chủ đôṇg trong sinh hoaṭ 
• Mua thêm remote để phòng tránh các tiǹh huống như làm mất, không thể vào nhà 

• Làm mất remote cảm thấy không an toàn 



Khi baṇ đang băn khoăn bởi những vấn đề bên trên, hãy mua ngay gói combo remote 
cửa cuốn của Á Châu với khuyến mãi lên đến 20%, vừa TIẾT KIÊṂ, vừa GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ môṭ cách tốt nhất. 

 

 

 Xem remote cửa cuốn nhà baṇ là loaị nào taị: BẢNG GIÁ REMOTE 
CỬA CUỐN 

Á Châu cũng đang có môṭ số combo khuyến maĩ về remote rất hấp 
dâñ, có thể phù hợp với nhu cầu của baṇ: 

– Mua Remote + Biǹh Lưu Điêṇ -> Giảm 30% giá tri ̣Remote 

 

– Mua Remote + Bô ̣Điều Khiển -> Giảm 20% Remote Cửa Cuốn 

https://www.cuacuonsg.com/remote-cua-cuon/
https://www.cuacuonsg.com/remote-cua-cuon/


 



 



 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN 
MÃI, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO THÔNG TIN 

BÊN DƯỚI 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CỬA Á CHÂU 

Địa chỉ: 169A Đường TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM 

Văn phòng: 2/2A Đường Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM 

Xưởng SX: 58A Đường TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM 

HOTLINE: 0909 493 825 

NHÀ SẢN XUẤT CỬA CUỐN – CỬA KÉO – CỬA NHÔM KÍNH Á CHÂU 

Hãy đến với Cửa Á Châu để được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay ! 

Á Châu Doors & Windows 

Xem thêm Mưa Sale Băng 11-11 Giảm ngay 11% 

https://www.cuacuonsg.com/con-mua-sale-bang-11-11-12-12-khong-the-bo-qua-nhe/


 

 

COMBO Cực Đa ̃– Giảm Giá lên đến 15% giá tri ̣Bô ̣Lưu ĐiêṇGiá: Liên hệ 

https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-cuc-da-giam-gia-len-den-15-gia-tri-bo-luu-dien/
https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-cuc-da-giam-gia-len-den-15-gia-tri-bo-luu-dien/


 

COMBO Giảm Giá Remote Cửa Cuốn + Biǹh Lưu Điêṇ 

Giá: Liên hệ 

 

GIẢM GIÁ SỐC khi mua COMBO Cửa Cuốn Đức 

Giá: Liên hệ 

 

COMBO Remote Cửa Cuốn – Giảm Giá Lên Đến 20% 

Giá: Liên hệ 

https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-giam-gia-remote-cua-cuon-binh-luu-dien/
https://www.cuacuonsg.com/san-pham/giam-gia-soc-khi-mua-combo-cua-cuon-duc/
https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-remote-cua-cuon-giam-gia-len-den-20/
https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-giam-gia-remote-cua-cuon-binh-luu-dien/
https://www.cuacuonsg.com/san-pham/giam-gia-soc-khi-mua-combo-cua-cuon-duc/
https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-remote-cua-cuon-giam-gia-len-den-20/


 

COMBO Bộ Điều Khiển + Remote Cửa Cuốn GIẢM 20% 

Giá: Liên hệ 

 

https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-bo-dieu-khien-remote-cua-cuon-giam-20/
https://www.cuacuonsg.com/san-pham/combo-bo-dieu-khien-remote-cua-cuon-giam-20/

