LAN BÙI ELECTRIC EQUIPMENT CO .,LTD
Liaison office : 4/11 Phạm Cự Lượng, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC

Tel : (08 ) 6291 6865 – 3845 8847 – Fax : ( 08) 6291 6864
Workshop : 20-15A Binh Chanh Hamlet – Binh Chanh Dist HCMC
Email : lanbuielectric@gmail.com – Hotline: 0913 183 440
Website : www.congxeplanbui.com ; www.lanbuielectric.com

BÁO GIÁ
BỘ CỔNG XẾP TỰ ĐỘNG LOẠI 1
Nhập khẩu nguyên 1 bộ từ Quảng Đông Trung Quốc
Hạng mục

Diễn giải

ĐVT

TP.Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 10 năm 2006
SL
Đơn giá
T.Tiền
(VNĐ)
(VNĐ)

BỘ CỔNG XẾP TỰ ĐỘNG (Không ray hoặc có ray )
Model : LB128, LB159, LB117, LB-SKY, LB155

CẢNH BÁO :
-Thiết kế chuẩn đảm bảo và an toàn thì sản phẩm phải được nhập khẩu đồng bộ 100% và thanh chéo phụ
phải đan 3 thanh , Nhưng để giảm giá thành , 1 số đơn vị khác đã nhập rời các thanh inox, thanh nhôm về Việt
Nam đồng thời cắt xén bớt nguyên liệu và ráp lại kiểu thủ công -> dẫn tới sau khi sử dụng 1 thời gian trong quá
trình vận hành, các thanh chéo phụ sẽ bị gãy cùng các nắp chụp + bánh xe của bộ cửa bị bung xúc.
- Đặc biệt động cơ chính là thùng ROBROT do không được hoàn thiện bằng dây chuyền máy móc tự động, nên
không đảm bảo về độ kín ( do bộ cửa để ngoài trời chịu nắng , mưa ) dẫn tới bộ cửa khi hoạt động dễ có nguy cơ
bị chập , hư bo mạch -> không đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ).
- Bánh xe sử dụng vật liệu cao su cường độ cao và chịu được mài mòn, thông qua hành trình 10m với 10 lần vận
hành có phụ tải không thể hiện mài mòn, cát đá nhỏ không ảnh hưởng đến hoạt động của tuổi thọ bánh xe.

Cánh cửa inox

Dài ….m x cao 1.6m = …..m2

M2

1m2

2.200.000/1m2

Cánh cửa nhôm
hợp kim

Dài ….m x cao 1.6m = …..m2

M2

1m2

2.400.000/1m2

Nhập khẩu
nguyên 1
cánh cửa từ
trung quốc

*Linh kiện trong thùng robot
Thùng Robort
- Phần mềm xử lý trung tâm
nhập khẩu
-Thiết bị dẩn đường
100%
- Hệ thống giảm sốc
- Motor chuyên dùng
- Công tắc hành trình
-Thiết bị bảo vệ cảm ứng nhiệt
-Mắt thần chống va đập
-01 Nút bấm để bàn
-Mở bằng tay khi mất điện
Remode điều khiển từ xa ( bán kính trong
vòng 30M )

Bộ

01

Cái

02

22.000.000/1
thùng

1 màn hình ma trận chạy chữ kỹ thuật số không dấu : VD – Welcome to Ho Chi Minh City

nhập khẩu
nguyên 1
con từ trung
quốc

 Tặng
 Tặng

Ghi chú : Chiều cao chuẩn là 1.6m. Tuy nhiên có thể sản xuất theo yêu cầu khách hàng

*Các tài liệu sau đây đính kèm theo sản phẩm:
- C/O ( xuất xứ hàng hóa ) + CQ ( chứng nhận chất lượng của sản phẩm ),
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm( 1 cuốn gốc do nhà máy trung quốc cấp ), hướng dẫn sử dụng, vận hành.
-Nếu quý khách sữ dụng Inox 304, thì ngoài các nắm chụp của thanh cửa có đóng mộc Inox 304 sẽ gửi 1 bản
test Inox 304 do nhà xưởng bên Trung Quốc cung cấp ( bản coppy, có đóng mộc sao y của CTY LAN BÙI ),

*Điều kiện thanh toán:
-

Bảng giá trên chưa bao gồm VAT + thi công + vận chuyển.
Thanh toán ngay 50% khi ký xác nhận đơn đặt hàng, 40% ngay khi nhận được công văn thông báo ngày
giao hàng. 10% còn lại sau khi ký nghiệm thu bàn giao. ( nhưng không quá 3 ngày làm việc ).
Thời gian giao hàng : thỏa thuận trực tiếp khi mua
Tiến độ thi công : 1 -> 3 ngày
Phương thức vận chuyển : Tại công trình
Thời gian bảo hành : 12 tháng
Hiệu lực báo giá : Có thể thay đổi mà không cần báo trước

KHÁCH HANG
ĐỒNG Ý ĐẶT HÀNG
ĐÓNG DẤU& KÝ TÊN

BỘ PHẬN NHẬP DỮ LIỆU
Nguyễn Thị Hoa

LBCO ELECTRIC., LTD
Gíam Đốc

BÙI HƯƠNG LAN

LAN BÙI ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD Tự hào là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

