
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH TIẾN
Địa chỉ: Lai Xá - Kim Chung - Hoài 

Hotline: 0914332162 / Tel: 04 85882996

TT MÔ TẢ ĐVT

I THANG MÁNG CÁP 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm

1
Máng cáp không nắp
KT : W100*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m           62,000           67,000           80,000           92,000 

2
Máng cáp không nắp
KT : W150*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m           71,000           78,000           93,000         107,000 

3
Máng cáp không nắp
KT : W200*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m           81,000           88,000         106,000         122,000 

4
Máng cáp không nắp
KT : W300*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m         101,000         110,000         131,000         151,000 

5
Thang cáp không nắp
KT : W100*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m           58,000           64,000           76,000           88,000 

6
Thang cáp không nắp
KT : W150*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m           61,000           67,000           80,000           91,000 

7
Thang cáp không nắp
KT : W200*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m           64,000           70,000           83,000           95,000 

8
Thang cáp không nắp
KT : W300*H100*L=2500mm
Thép sơn tĩnh điện

m           68,000           75,000           90,000         102,000 

Ghi chú:

Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

BẢNG GIÁ THANG MÁNG CÁP

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá sản phẩm của công ty Thành Tiến, được áp dụng từ ng
06/03/2023 đến khi báo giá mới được công bố như sau:

Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể tăng giảm tùy theo thời giá thị trường. Tuy nhiên, độ biến động về giá th
của Thành Tiến là không đáng kể, mong rằng quý khách hàng sẽ luôn ủng hộ Thành Tiến trên khắp mọi miền tổ quốc.

Bảng báo giá dưới đây được lập với các kích thước sản phẩm Thang Máng Cáp thông dụng và mang tính tham khảo. Trư
Quý khách cần gia công sản xuất theo bản vẽ công trình hoặc yêu cầu sản phẩm ngoài danh mục dưới đây, xin liên hệ trực tiếp 
Mr.Hùng 0342799888 để được hỗ trợ tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!

 ĐỘ DÀY 

Giao hàng/Delivery:  Giao hàng tại xưởng Thành Tiến
Thanh toán/ Payment:  30% khi xác nhận đơn hàng, 70% khi nhận hàng tại xưởng.
Thời gian hiệu lực /Period of validity: 05 ngày.



I THÀNH TIẾN
i Đức - Hà Nội

Hotline: 0914332162 / Tel: 04 85882996

ĐVT: VNĐ

2.0mm
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        188,000 
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        113,000 

        118,000 

        126,000 

ợc áp dụng từ ngày 

ộ biến động về giá thành 

ường hợp 
ệ trực tiếp 


