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BẢNG BÁO GIÁ
CỬA KÍNH XOAY TỰ ĐỘNG 4 CÁNH

Stt

1.

DIỄN GIẢI

CỬA KÍNH XOAY TỰ ĐỘNG 4 CÁNH
– Sản xuất 100% tại ITALY


MODEL: EXEO4A24

SL

Đon giá
(USD)

01 bộ

45.000

Thành tiền
(USD)

45.000

Thông số kỹ thuật:
- Chiều cao tổng thể (Overall height): 3.000 mm
- Chiều cao lọt lòng (Clear height): 2.210 mm
- Chiều cao vòm (Canopy height): 190 mm
- Độ rộng lối đi vào (Clear width): 1.670 mm
- Đường kính tổng thể (Overall width): 2.600 mm
- Số cánh quay: 4 cánh
Một số thiết bị chính:
-

Hệ thống mô tơ chuyển động cửa
Hệ thống điều khiển cửa (bộ điều khiển trung tâm)
02 bộ cảm nhận Rada PASM24
Cảm biến an toàn (Anti-shearing)
04 cánh quay tự động (kính tôi 4+4mm)
Hệ thống vách tĩnh kính cong (kính tôi 5+5mm)
Bộ lựa chọn các chế độ hoạt động cửa ECOMK
Nút nhấn mở khẩn
Nút mở cửa cho người tàn tật
Tay nắm đẩy cánh cửa EMAM
Bộ khóa điện tự động (cho phép cửa khóa khi chọn chế
độ khóa ở Bộ lựa chọn chế độ hoạt động ECOMK)
Bộ đèn trần (Countesy light) ELI
Toàn bộ khung sơn tĩnh điện ( theo ý khánh hàng ) với
bảng maù RAL tiêu chuẩn quốc tế
1,500

Phí thi công lắp đặt tại công trình
Tổng giá trị bộ cửa chưa bao gồm VAT
10%VAT
Tổng giá trị bộ cửa đã bao gồm VAT

Một số thiết bị lựa chọn thêm:
4.
5.
6.

Cảm biến an toàn chống kẹt EREM92 (lắp đặt phía trên cánh)

01 bộ

790

790

Thanh chắn an toàn (phía dưới cánh động) EAT3

01 bộ

2.500

2.500

Bộ trần che mưa ECA24

01 bộ

1.900

1.900

(Nhập khẩu nguyên bộ từ ITALY )

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN
+Tính theo tỷ giá ngân hàng vào tại thời điểm khi thanh toán .
+ Giá trên đã bao gồm VAT và toàn bộ chi phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì bộ cửa tại công
trình
+ Đặt hàng: Trong vòng : 08 - > 10 tuần
+ Bảo hành: Bảo hành 12 tháng đối với Bộ điều khiển cửa tự động. Trong quá trình bảo hành, nếu
lỗi do người sử dụng hoặc bất khả kháng như cháy nổ, thiên tai,… thì Bên mua hàng phải chịu
hoàn toàn mọi chi phí. Còn nếu lỗi do sản phẩm, do thi công thì Bên bán phải có trách nhiệm sửa
chữa đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống mà Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí
nào.
+ Thanh toán: Thanh toán 50% ngay sau khi ký hợp đồng, 40% ngay khi chuyển vật tư tới
công trinh . 10% còn lại ngay khi ký biên bản nghiệm thu và bàn giao đầy đủ C/O. CQ và hóa
đơn GTGT.
+ Hiệu lực báo giá : Đơn giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

KHÁCH HÀNG
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG
KÝ TÊN
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