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STT KHUNG THÉP MÁI TÔN MÔ TẢ ĐƠN GIÁ (đ/m2) 

1 
Nhà khung thép mái tôn 2 

mái 

- Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm 

- Vỉ kèo V40xV40 

- Xà gồ thép hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm 

- Tôn liên doanh Việt Nhật dày 0.4mm 

310.000 

2 
Nhà khung thép mái tôn 2 

mái 

- Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm 

- Vỉ kèo V50xV50 

- Xà gồ thép hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm 

- Tôn liên doanh Việt Nhật dày 0.4mm 

350.000 

3 

 

Nhà khung thép mái tôn 2 

mái 

 

- Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm 

- Vỉ kèo V40xV40 

- Xà gồ thép hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm 

- Tôn chống nóng liên doanh Việt Nhật dày 

0.4mm 

410.000 

4 
Làm khung thép mái tôn 2 

mái 

- Cột chống bằng sắt tròn D60 – D76mm 

- Vỉ kèo V50xV50 

- Xà gồ thép hộp 25x50x1.2mm mạ kẽm 

- Tôn chống nóng liên doanh Việt Nhật dày 

0.4mm 

450.000 

5 
 
Mái tấm lợp thông minh 
 

Mái tấm lợp thông minh, mái nhựa lấy sáng 450.000 

 
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 

- Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện 

- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội 

- Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 12 tháng 

- Mọi máy móc thiết bị sẽ được cung cấp 

Đơn giá thi công lợp tôn sẽ chính xác hơn khi bạn và công ty thống nhất loại vật tư, biện pháp thi 

công, khảo sát hiện trường thực tế. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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