
BẢNG GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN MITADOOR

Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Áp dụng từ ngày 15/02/2020 đến khi có bảng giá mới. Bảng giá này thay thế cho các bảng giá trước đây

BL-1

1 m² 1.140.000

- Nan cửa: làm bằng thép hợp kim mạ màu, hãng BlueScope
(colorbond), dày 0.53mm
- Màu sắc: Trắng, vàng kem, xanh lá (áp dụng cho màu mặt ngoài,
lô cuốn trong nhà)
- Kích thước tối đa cửa dùng motor: Rộng 5.0m X Cao 4.5m
- Kích thước tối đa cửa kéo tay: Rộng 3.5m X Cao 3.5m
- Ray dẫn hướng: làm bằng thép, KT - U70 X 1.4mm

- Nan cửa: làm bằng thép hợp kim mạ màu, hãng BlueScope 
(Apex), dày 0.51mm 
- Màu sắc: Trắng, vàng kem (áp dụng cho màu mặt ngoài, lô cuốn 
trong nhà)
- Kích thước tối đa cửa dùng motor: Rộng 5.0m X Cao 4.5m
- Kích thước tối đa cửa kéo tay: Rộng 3.5m X Cao 3.5m
- Ray dẫn hướng: làm bằng thép, KT - U70 X 1.4mm

- Nan cửa: làm bằng thép hợp kim mạ màu, hãng BlueScope 
(MCPP), dày 0.5mm 
- Màu sắc: Trắng, xanh lá (áp dụng cho màu mặt ngoài, lô cuốn
trong nhà)
- Kích thước tối đa cửa dùng motor: Rộng 4.5m X Cao 4.5m
- Kích thước tối đa cửa kéo tay: Rộng 3.5m X Cao 3.5m
- Ray dẫn hướng: làm bằng thép, KT - U70 X 1.4mm

- Nan cửa: làm từ thép hợp kim mạ màu, hãng BM Steel, dày 
0.5mm 
- Màu sắc: kem, xanh ngọc (áp dụng cho màu mặt ngoài, lô cuốn 
trong nhà)
- Kích thước tối đa cửa dùng motor: Rộng 4.5m X Cao 4.5 m
- Kích thước tối đa cửa kéo tay: Rộng 3.5m X Cao 3.5m
- Ray dẫn hướng: làm bằng thép, KT - U70 X 1.2mm

- Nan cửa: làm từ thép hợp kim mạ màu, hãng BM Steel, dày 
0.45mm
- Màu sắc: kem, xanh ngọc, trắng ngà, xám (áp dụng cho màu mặt 
ngoài, lô cuốn trong nhà)
- Kích thước tối đa cửa dùng motor: Rộng 4.0m X Cao 4.0 m
- Kích thước tối đa cửa kéo tay: Rộng 3.5m X Cao 3.5m
- Ray dẫn hướng: làm bằng thép, KT - U70 X 1.2mm

2 m² 940.000

3 m² 840.000

4 m² 700.000

5 m² 680.000

MT-1

STT ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)MÃ SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM - QUY CÁCH -  MÀU SẮC

BL-2

BL-3

MT-2

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN 

Ghi chú:
       Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện trong nội thành Tp.HCM 
       (áp dụng cho lắp đặt cửa đồng bộ).
       Bảng giá thân cửa trên đã bao gồm: Lá (độ dày +/- 5%), ray (thép), trục cuốn, kệ đỡ chữ A. Nếu khách hàng sử dụng ray nhôm
       cao cấp thì phải bù thêm tiền.
       Bảng giá trên chỉ áp dụng cho bộ cửa có diện tích từ 8m² trở lên. Các bộ cửa có diện tích dưới 8m² sẽ cộng thêm 600.000 đồng/bộ.
       Bảng giá trên chỉ áp dụng cho cửa ráp đồng bộ một lần. Nếu khách hàng yêu cầu ráp ray trước thì cộng thêm 800.000 đồng/bộ.
       Thân cửa và màu sơn bảo hành 01 năm.
       Motor bảo hành 02 năm. Bình lưu điện và phụ kiện khác bảo hành 01 năm.

BẢO HÀNH - BẢO TRÌ CÁC SẢN PHẨM CỬA TẤM LIỀN 12 THÁNG
KỂ TỪ NGÀY LẮP ĐẶT NGHIỆM THU HOÀN THIỆN

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

1.  Cửa tấm liền đều có in dòng chữ điện tử Mitadoor trên thân cửa.
2.  Sản phẩm chính hãng Mitadoor đều được cấp phiếu bảo hành có đóng mộc đỏ Công ty Cửa Mitadoor

Khuyến cáo:



BẢNG GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN MITADOOR

Thương hiệu nổi tiếng quốc gia

Áp dụng từ ngày 15/02/2020 đến khi có bảng giá mới. Bảng giá này thay thế cho các bảng giá trước đây

STT ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)

DC1

MÃ SẢN PHẨM

1 Bộ 6.290.000

ĐẶC ĐIỂM - QUY CÁCH -  MÀU SẮC

- Motor đơn - 220V-50Hz, nhập khẩu Đài Loan
- Dùng cho cửa có diện tích < 12m²
- Có hệ thống tự dừng và đảo chiều

- Motor đôi - 220V-50Hz, nhập khẩu Đài Loan
- Dùng cho cửa có diện tích < 18m²
- Có hệ thống tự dừng và đảo chiều

- Bình lưu điện đặc biệt dùng cho cửa tấm liền, sử dụng cho motor 
đơn DC1

- Bình lưu điện đặc biệt dùng cho cửa tấm liền, sử dụng cho motor 
đôi DC2

- Tay điều khiển (remote) Đài Loan dùng cho cửa tấm liền

- Hộp nhận tín hiệu (hộp điều khiển) Đài Loan dùng cho cửa tấm liền

DC22 Bộ 7.420.000

- Super Motor đôi - 220V-50Hz, nhập khẩu Đài Loan
- Dùng cho cửa có diện tích     18m²
- Có hệ thống tự dừng và đảo chiều

DC33 Bộ 8.920.000

UC14 Bộ 2.950.000

UC25 Bộ 3.850.000

TĐKN DC

HNTH DC

KN2
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U60TL

U70TL
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Mét

Mét

420.000

Cái 1.900.000

- Nắp hộp thư inoxLC8 Bộ 100.000

- Khóa ngang vi tính nhập khẩu Đài Loan, nắp kim loại
- Mở được 2 đầu trong nhà & ngoài nhà (2 đầu chìa)

- Khóa ngang 2 cạnh nhập khẩu Đài Loan, nắp nhựa
- Chỉ mở được 1 đầu ngoài nhà (trong chốt - ngoài chìa)

- Ray nhôm hộp 2 lớp, bản ray 100mm

- Ray nhôm hộp 2 lớp, bản ray 60mm

- Ray thép sơn tĩnh điện, bản ray 70mm

KN19 Bộ 580.000

500.000

250.000

150.000

80.000

BẢO HÀNH - BẢO TRÌ CÁC SẢN PHẨM CỬA TẤM LIỀN 12 THÁNG
KỂ TỪ NGÀY LẮP ĐẶT NGHIỆM THU HOÀN THIỆN

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

1.  Cửa tấm liền đều có in dòng chữ điện tử Mitadoor trên thân cửa.
2.  Sản phẩm chính hãng Mitadoor đều được cấp phiếu bảo hành có đóng mộc đỏ Công ty Cửa Mitadoor

Khuyến cáo:

   Ghi chú:
       Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện trong nội thành Tp.HCM 
       (áp dụng cho lắp đặt cửa đồng bộ).
       Bảng giá thân cửa trên đã bao gồm: Lá, ray (thép sơn tĩnh điện), trục cuốn, kệ đỡ chữ A. Nếu khách hàng sử dụng ray nhôm cao cấp  
       thì phải bù thêm tiền.
       Bảng giá trên chỉ áp dụng cho bộ cửa có diện tích từ 8m² trở lên. Các bộ cửa có diện tích dưới 8m² sẽ cộng thêm 600.000 đồng/bộ.
       Bảng giá trên chỉ áp dụng cho cửa ráp đồng bộ một lần. Nếu khách hàng yêu cầu ráp ray trước thì cộng thêm 800.000 đồng/bộ.
       Thân cửa và màu sơn được bảo hành 01 năm. Trong các trường hợp đặc biệt, kích thước cửa có thể làm được maximum Ngang 6m, Cao 5m.
       Motor được bảo hành 02 năm. Bình lưu điện và phụ kiện khác được bảo hành 01 năm.

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN 
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