LAN BÙI ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD
Liaison office : 40A Street No 6, Ward 10, Tan Binh Dist, HCMC
Tel : (08 ) 6291 6865 – 3869 1505 – Fax : ( 08) 6291 6864
Email : bhuonglan@gmail.com – lanbuielectric@gmail.com
Workshop : 20/15A Binh Chanh Hamlet – Binh Chanh Dist - HCMC
Website : www.lanbuielectric.com - Hotline : 0913 183 440

BÁO GIÁ
BỘ ĐIỀU KHIỂN
CỬA KÍNH TRƯỢT TỰ ĐỘNG
THƯƠNG HIỆU : TRONCO&METAXDOOR - > GERMANY

Các thiết bị chính:
- 01 Ray cửa và nắp đậy sử dụng hợp kim nhôm dài 4.2m
- Motor (Độn cơ DC không bắt bụi )
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- Bộ điều khiển Digital vi mạch
- 02 cảm nhận hồng ngoại
- 04 tai treo cánh cửa( 02 bánh xe/ tai)
- 01 dây curoa hình răng cưa truyền tải
- Phụ kiện…

68.000.000

Thông số kỹ thuật:
- Tải trọng tối đa: (120Kg x 2 cánh = 240Kg)
- Độ mở thông thủy tối đa cửa: 2.1m

THƯƠNG HIỆU : TERAOKA - > NHẬT BẢN

Các thiết bị chính:
2

- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24V
- 01 Bộ điều khiển Micro – computer (8 bit)
- 02 Cảm nhận hồng ngoại OA203 hoặc BEA (IRIS Eagle 6).
- 01 Ray cửa và nắp đậy hợp kim nhôm 4m

46.000.000

- 01 Dây curoa hình răng cưa (T-belt
- 04 Tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai)
 Thông số kỹ thuật:
- Độ mở thông thủy tối đa cửa: 2.0m
- Tải trọng tối đa: : 220kg/2 cánh

THƯƠNG HIỆU : GRIZZLY -> TAIWAN
Các thiết bị chính:
- 01 mô tơ điện một chiều 32V không chổi than
- 01 bộ điều khiển Micro computer
- 02 cảm nhận hồng ngoại
- 04 tai treo cánh cửa( 02 bánh xe/ tai)
- 01 ray cửa co nắp đậy 4,2m( thanh trượt bằng thép không
3.
gỉ)
- 01 dây curoa hình răng cưa truyền tải
 Thông số kỹ thuật:
- Độ mở phong thủy cửa: 2m1
- Tải trọng tối đa: 190kg200kg /2 cánh

27.000.000

THƯƠNG HIỆU: DITEC - > ITALY
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Các thiết bị chính:
- 01 Mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24V/10A
- 01 Bộ điều khiển máy vi tính nhỏ Micro – computer (EL20)
- 02 Cảm nhận Rada PASM242
- Bộ khóa điện chuyên dụng VALLOK
- Bộ chọn chế độ hoạt động cho hệ thống cửa COME
- 01 Ray trượt và nắp đậy hợp kim nhôm 4m (175mm(W) x
145mm(H) x 4000mm(L))
- 01 Dây curoa răng cưa (T-belt)
- 04 Tai treo cánh cửa
*Thông số kỹ thuật:
- Độ mở thông thủy: 2.0m
- Tải trọng tối đa: 240kg /2 cánh
-

Bộ kẹp kính chuyên dụng cho cửa tự động

58.000.000

Bộ

1

2.000.000

M

1

850.000

Kính cường lực 10 ly

Tổng phí thi công , cài đặt hướng dẫn sử dụng nội
Bộ

thành

1

1.000.000

Điều kiện thanh toán:
-

-

Bảng giá trên chưa bao gồm VAT .
Thanh toán ngay 50% khi ký xác nhận đơn đặt hàng, 40% ngay khi đổ vật tư xuống chân công
trinh, 10% còn lai trong vòng ( 03 ngày ) sau khi ký biên bản nghiệm thu và nhận đầy đủ hóa đơn
GTGT ,C/O,CQ…
Phương thức vận chuyển : Trong phạm vi nội thành
Thời gian bảo hành : 12 tháng
Đơn giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

KHÁCH HÀNG
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG
KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU

LÊ NA
Bộ phận nhập giá
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