BẢNG BÁO GIÁ ĐỒ GỖ NỘI THẤT
STT
1

TÊN SẢN PHẨM
THÔNG TIN CHẤT LIỆU
Tủ bếp trên
KT phủ bì cục tủ bếp trên Gỗ Xoan Đào
Chiều cao <800mm

2

4

Quầy Bar
Chiều cao <1200mm
Chiều sâu <600mm

6

2.850.000 đ/md
3.100.000 đ/md
2.200.000 đ/md

5.650.000 đ/md

5.100.000 đ/md

4.960.000 đ/md
3.960.000 đ/md
3.350.000 đ/md

3.960.000 đ/md
3.350.000 đ/md
2.950.000 đ/md

Gỗ Sồi , Tần Bì
Verner
Thùng Laminate cánh
ACRYLIC bóng gương
laminate loại 1
laminate loại 2
laminate loại 3

3.320.000 đ/md
3.580.000 đ/md
2.980.000 đ/md

2.900.000 đ/md
3.200.000 đ/md
2.250.000 đ/md

5.850.000 đ/md
5.280.000 đ/md
4.180.000 đ/md
3.550.000 đ/md

5.250.000 đ/md
4.180.000 đ/md
3.550.000 đ/md
3.150.000 đ/md

Gỗ Xoan Đào
Gỗ Sồi , Tần Bì
Verner
Thùng Laminate cánh
ACRYLIC bóng gương
laminate loại 1
laminate loại 2
laminate loại 3

6.688.000 đ/md
6.974.000 đ/md
4.840.000 đ/md

5.680.000 đ/md
5.970.000 đ/md
3.840.000 đ/md

8.350.000 đ/md
7.200.000 đ/md
5.800.000 đ/md

7.850.000 đ/md
7.350.000 đ/md
6.200.000 đ/md
4.800.000 đ/md

Gỗ Xoan Đào
Gỗ Sồi , Tần Bì
Verneer
laminate loại 1
laminate loại 2
laminate loại 3

3.200.000 đ/md
3.380.000 đ/md
2.310.000 đ/md
4.430.000 đ/md
3.355.000 đ/md
2.760.000 đ/md

2.500.000 đ/md
2.650.000 đ/md
1.950.000 đ/md
3.350.000 đ/md
2.850.000 đ/md
2.150.000 đ/md

Gỗ Sồi, Dổi, Tần Bì
Gỗ Xoan Đào
Verneer
Thùng Laminate cánh
ACRYLIC bóng gương
laminate loại 1
laminate loại 2
laminate loại 3

5.950.000 đ/ m
2
5.350.000 đ/ m
2
3.180.000 đ/ m

2

4.550.000 đ/m2

6.350.000 đ/m2
5.980.000 đ/ m2
4.730.000 đ/ m2
3.800.000 đ/ m2

5.350.000 đ/m2

Gỗ Xoan đào, Sồi, Dổi
Veneer

3.650.000 đ/md
2.850.000 đ/md

2.950.000 đ/md
2.150.000 đ/md

8.850.000 đ/md

Giá 5 tâng,cục rượu,vv..
Chiều rộng <450mm
Chiều sâu <550mm

5

3.285.000 đ/md
3.450.000 đ/md
2.830.000 đ/md

Tủ bếp dưới
KT phủ bì cục tủ bếp dưới Gỗ Xoan Đào
Chiều cao <850mm

3

Gỗ Sồi , Tần Bì
Verner
Thùng Laminate cánh
ACRYLIC bóng gương
laminate loại 1
laminate loại 2
laminate loại 3

ĐƠN GIÁ

Đơn giá khuyến
mại

Tủ áo

Kệ Ti vi
Chiều cao <500mm
Chiều sâu <500mm

4.150.000 đ/m2
2.550.000 đ/m2

4.730.000 đ/m2
3.800.000 đ/m2
2.950.000 đ/m2

7

Thùng Laminate cánh
ACRYLIC bóng gương
laminate loại 1
laminate loại 2
laminate loại 3

5.620.000 đ/md
5.320.000 đ/md
3.950.000 đ/md
3.380.000 đ/md

Giường ngủ
Chiều cao đầu < 900mm

Gỗ Sồi, Tần Bì, Dổi

12.800.000đ/chiếc

Chiều rộng 1600 – 1800

Gỗ Xoan đào

10.300.000đ/chiếc

Chiều dài < 2200 mm

Veneer

7.800.000đ/chiếc

4.850.000 đ/md
4.150.000 đ/md
3.380.000 đ/md
2.950.000 đ/md

10.500.000 đ/chiếc
8.350.000 đ/ chiếc
6.950.000 đ/chiếc

laminate loại 1

12.600.000đ/chiếc

laminate loại 2

10.500.000đ/chiếc

laminate loại 3

9.360.000đ/chiếc

10.300.000 đ/chiếc
8.500.000 đ/chiếc
7.560.000 đ/chiếc

8

9

Ốp gỗ veneer

Ốp laminate

Veneer TQ,mảng nhỏ (diện
tích< 1m2 và kích thước 1
chiều <600) x nhân hệ số 1.31.5
Veneer HAGL , mảng lớn
(diện tích < 1m2 và kích thước
2 chiều <600) nhân hệ số 1.31.5
Mảng lớn (diện tích < 1m2 và
kích thước 2 chiều < 600)
nhân hệ số 1.3-1.5 Loại 1
Mảng lớn (diện tích < 1m2 và
kích thước 2 chiều < 600)
nhân hệ số 1.3-1.5 Loại 2

2

840.000 đ/ m

780.000 đ/m2
2

960.000 đ/ m

890.00 đ/m2
2

1.890.000 đ/ m

1.650.000 đ/m2
2

1.450.000 đ/ m

Ghi chú:
1. Gỗ tự nhiên:
- Đối với tủ bếp: + có chiều dài tủ < 1,2 md thì khi tính đơn giá nhân them hệ số 1,1 – 1,3 tùy theo kích
thước và thiêt kế tủ.
+ còn tủ có chiều cao > 850 mm (với tủ dưới và > 800 mm (với tủ trên) nhân hệ số từ
1,1 – 1,3 tùy theo kích thước và thiết kế tủ.
- Đối với tủ áo có chiều rộng tủ nằm trong khoảng từ 500 – 1200mm thì nhân thêm hệ số là 1,2 trong
đơn giá.
- Hậu dùng tấm nhôm Aluminum chống mốc cộng thêm 180.000 (tủ bếp).
- Gỗ được lựa chọn với chất lượng đồng đều đã qua xử lí tẩm sấy mối mọt.
- Hậu veneer 12mm phun sơn lót chống ẩm mốc toàn bộ 2 mặt, góc đường soi cợ chéo.
- Phun sơn PU qua xử lý 5 lớp, sơn Đài Loan.
2. Gỗ Công nghiệp
2.1. Veneer
- Veneer 18mm: phần diện ngoài dùng veneer loại 1 (xuất xứ của Việt Nam hoặc Malaysia). Sơn hoàn
thiện đẹp 2 mặt, đồng đều cao đã qua xử lý tẩm sấy mối mọt, hoàn thiện bên trong và chi tiết thẩm mỹ
cao.
- Hậu 12mm phun sơn 2 lớp, dán veneer mặt trong, sơn lót chống ẩm toàn bộ 2 mặt.
- Phun sơn PU qua xử lý 5 lớp, với chất lượng kỹ thuật cao (nguyên liệu Đài Loan).
- Cốt ván sử dụng ván MDF, phần cánh tủ sử dụng cốt ván dăm (xuất xứ Việt Nam hoặc Malaysia).
- Nếu thay đổi cốt sử dụng theo ý riêng của khách hàng sẽ thay đổi giá tùy thuộc vào chất liệu sử dụng.
2.2. Laminate
- Ván 18mm: phần diện ngoài dùng Laminate do khách hàng lựa chọn. Phần diện trong (thùng tủ)

1.250.000 đ/m2

được dùng laminate màu trắng. Mẫu laminate của công ty Gỗ Giang cung cấp, laminate do nhà sản
xuất nổi tiếng và uy tín cung cấp (laminate Kingdom nhập ngoại).
- Hậu 12mm sử dụng ván trắng 2 mặt.
- Tấm laminate được ép nhiệt độ cao đảm bảo độ kết dính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Cạnh laminate hoàn thiện được dán bằng máy dán cạnh đảm bảo bền chắc, chịu va đập tốt và bền
với thời gian.
- Cốt ván sử dụng ván MDF, phần cánh tủ sử dụng cốt ván dăm (xuất xứ Việt Nam hoặc Malaysia).
- Nếu thay đổi cốt sử dụng theo ý riêng của khách hàng sẽ thay đổi giá tùy thuộc vào chất liệu sử dụng.
- Laminate loại 1: Toàn bộ ván cốt sử dụng là loại MDF hoặc ván dăm chống ẩm.
Thời gian bảo hành: 24 tháng.
- Laminate loại 2: Toàn bộ ván cốt sử dụng là loại MDF thường của HAGL.
Thời gian bảo hành: 12 tháng.
- Laminate loại 3: Toàn bộ ván cốt sử dụng là loại MDF thường.
Bề mặt được dán laminate có xuất xứ từ Trung Quốc.
Thời gian bảo hành: 06 tháng.
2.3. Acrylic
- Ván 18mm: phần cánh dùng Acylic do khách hàng lựa chọn. Phần còn lại (thùng tủ) được dùng
laminate màu trắng. Mẫu Acylic của công ty Gỗ Giang cung cấp, Acylic do nhà sản xuất nổi tiếng và uy
tín cung cấp (Kingdom nhập ngoại). Sản phẩm Acylic được hoàn thiện kỹ thuật cao, không đường line
hoặc nẹp chỉ 3D hiện đại.
- Hậu 12mm sử dụng ván trắng 2 mặt.
- Thời gian bảo hành sản phẩm là: 30 tháng kể từ ngày bàn giao.
3. Một số đặc tính riêng biệt tốt của sản phẩm do Gỗ Giang cung cấp
- 100% các cạnh của sản phẩm: từ cánh, hồi, tấm hậu… đều được dán cạnh và hoàn thiện đẹp.
- Linh kiện, phụ kiện đi kèm đều dùng loại tốt nhất:
+ Cam chốt: do Titus cung cấp. Nhà sản xuất cam chốt nổi tiếng của Anh.
+ Đối với sản phẩm Acylic và laminate loại 1: báo giá kèm theo bản lề, ray trượt và tay nắm loại tiêu
chuẩn do Hafele cung cấp.

