
Kính gửi: Quý Khách hàng

TT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH

SÀN NGOÀI TRỜI TRE VÔ CỰC

1 LBD-VC21 m2 2,300,000

2 LBD-VC22 m2 2,300,000

3 LBD-VC23 m2 2,300,000

4 Bộ ke + vít inox chuyên dụng cho sàn tre ngoài trời (20 bộ/ m2) LBDC07 bộ 7,000

5 Áp dụng tại các quận của Hà Nội  m2                                               450,000 

6 Áp dụng tại các quận của Hà Nội  m2                                               500,000 

7 Áp dụng tại các quận của Hà Nội  m2                                               700,000 

8 Áp dụng tại các quận của Hà Nội  m2                                               750,000 

TẤM ỐP TRE VÔ CỰC TRONG NHÀ

1 Tấm ốp Tre Vô Cực trong nhà rãnh to 8mm ép ngang LBN007-P8 2000*108*8mm m2 850,000

2 Tấm ốp Tre Vô Cực trong nhà mặt phẳng 8mm ép ngang LBN006-P8 2000*108*8mm m2 850,000

3 Tấm ốp Tre Vô Cực trong nhà mặt phẳng 8mm ép nghiêng LBN602-C8 2000*108*8mm m2 900,000

4 LBNC602-C8 2000*108*8mm m2 950,000

5 Tấm ốp Tre Vô Cực trong nhà rãnh nhỏ màu café 18mm ép nghiêng LBN018-C18 2000*141*18mm m2 1,550,000

6 Tấm ốp Tre Vô Cực trong nhà rãnh to 20mm ép nghiêng LBN005-C20 2000*103*20mm m2 1,650,000

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU TRE VÔ CỰC
Áp dụng từ ngày 01-03-2023

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Và Xuất nhập khẩu Tín Nghĩa xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp. Đáp ứng yêu cầu của Quý khách, chúng tôi xin gửi báo giá vật liệu 
tre TRE VÔ CỰC Lavie Bamboo như sau:

KÍCH THƯỚC
(mm)

ĐƠN GIÁ 
(VND)

Sàn ngoài trời mã : D-VC21
Loại sàn: Mặt phẳng

2900/5800
*140*19

Sàn ngoài trời mã : D-VC22
Loại sàn: Mặt rãnh

2900/5800
*140*19

Sàn ngoài trời mã : D-VC23
Loại sàn: Mặt phẳng không hèm

2900/5800
*140*19

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: Nhân công, hệ xương sắt 
hộp mạ kẽm kích thước 40*20mm đặt trên ụ bê tông, vật tư phụ...)

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: Nhân công, hệ xương đà 
gỗ thông kích thước 47*47mm đặt trên ụ bê tông, vật tư phụ...)

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: Nhân công, hệ xương inox 
kích thước 40*20mm đặt trên ụ bê tông, vật tư phụ...)

Chi phí lắp đặt sàn tre ngoài trời (bao gồm: Nhân công, hệ xương tre 
kích thước 65*30 mm đặt trên ụ bê tông, vật tư phụ...)

Tấm ốp Tre Vô Cực trong nhà mặt phẳng 8mm ép nghiêng màu chiu 
liu



CHI PHÍ THI CÔNG HOÀN THIỆN ỐP TƯỜNG TRONG NHÀ 

1 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2 450,000

2 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2 600,000

3 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2 800,000

CHI PHÍ THI CÔNG HOÀN THIỆN ỐP TRẤN TRONG NHÀ 

1 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2 750,000

2 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2 1,200,000

TẤM ỐP TRE VÔ CỰC NGOÀI TRỜI

1 LBWC602-C9 2020*145*9 m2 1,300,000

2 LBWN602-C9 2020*145*9 m2 1,300,000

3 LBWCL602-C9 2020*145*9 m2 1,300,000

4 LBWEP-7 2500*105*15 m2 1,700,000

5 LBW018-C18 2530*141*18 m2 2,100,000

6 LBWEP35-7 2500*138*18 m2 2,100,000

CHI PHÍ THI CÔNG HOÀN THIỆN ỐP TƯỜNG NGOÀI TRỜI

7 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2                                               500,000 

7 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2                                               550,000 

7 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2                                               750,000 

8 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2                                               850,000 

CHI PHÍ THI CÔNG HOÀN THIỆN ỐP TRẦN NGOÀI TRỜI

7 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2                                               800,000 

7 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2                                               850,000 

8 Áp dụng tại các quận của Hà Nội m2                                            1,150,000 

Chi phí thi công hoàn thiện bao gồm: nhân công, đinh vít, keo chuyên 
dụng, xương gỗ thông kích thước 40*15mm tẩm sấy chống mối 
mọt…

Chi phí thi công hoàn thiện bao gồm: nhân công, đinh vít, keo chuyên 
dụng, xương nhựa kích thước 50*15mm…

Chi phí thi công hoàn thiện bao gồm: nhân công, đinh vít, keo chuyên 
dụng, xương gỗ lim kích thước 40*15mm  tẩm sấy chống mối mọt…

Chi phí thi công hoàn thiện bao gồm: nhân công, đinh vít, keo chuyên 
dụng, xương gỗ thông kích thước 50*25mm tẩm sấy chống mối 
mọt…

Chi phí thi công hoàn thiện bao gồm: nhân công, đinh vít, keo chuyên 
dụng, xương gỗ lim 40*20mm tẩm sấy chống mối mọt…

Tấm ốp tre vô cực ngoài trời
Loại tấm ốp: Mặt phẳng màu cafe

Tấm ốp tre vô cực ngoài trời
Loại tấm ốp: Mặt phẳng màu tự nhiên

Tấm ốp tre vô cực ngoài trời
Loại tấm ốp: Mặt phẳng màu chiu liu

Tấm ốp tre vô cực ngoài trời
Loại tấm ốp: Mặt nấc thang

Tấm ốp tre vô cực ngoài trời
Loại tấm ốp: Mặt rãnh nhỏ

Tấm ốp tre vô cực ngoài trời
Loại tấm ốp: Mặt rãnh to 3C

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời (bao gồm: Nhân công, khung 
xương gỗ thông kích thước 40*15mm, vật tư phụ...)

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời (bao gồm: Nhân công, khung 
xương sắt hộp mạ kẽm kích thước 40*20 mm, vật tư phụ...)

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời (bao gồm: Nhân công, khung 
xương inox kích thước 40*20mm, vật tư phụ…)

Chi phí lắp đặt tấm ốp tường ngoài trời (bao gồm: Nhân công, khung 
xương tre kích thước 45*20mm, vật tư phụ…)

Chi phí lắp đặt tấm ốp trần ngoài trời (bao gồm: Nhân công, khung 
xương gỗ thông kích thước 50*25mm, vật tư phụ…)

Chi phí lắp đặt tấm ốp trần ngoài trời (bao gồm: Nhân công, khung 
xương sắt hộp mạ kẽm kích thước 40*20mm, vật tư phụ…)

Chi phí lắp đặt tấm ốp trần ngoài trời (bao gồm: Nhân công, khung 
xương inox kích thước 40*20mm, vật tư phụ…)



THANH TRE VÔ CỰC NGOÀI TRỜI

1 LBIB30-20 2500*30*20 md 150,000

2 LBIB50-30 2500*50*30 md 280,000

3 LBIB70-70 2500*70*70 md 550,000

4 LBIB100-50 2500*100*50 md 600,000

5 LBIB150-100 2500*150*100 md 1,350,000

Đơn giá chưa bao gồm VAT.
Đơn giá tại kho của Lavie Bamboo, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và phụ phí lắp đặt ngoại tỉnh.

Thanh toán:
 + Lần 1: Tạm ứng 40% trị giá đơn hàng ngay sau khi xác nhận Đơn đặt hàng.
 + Lần 2: Thanh toán 100% vật tư đầu vào ngay khi giao hàng và nghiệm thu vật tư tại kho Long Biên, Hà Nội.
 + Lần 3: Thanh toán số tiền còn lại sau khi nghiệm thu (nếu có thi công).

                                      TM. CTY TNHH SX KD & XNK TÍN NGHĨA

Thanh tre vô cực
Các loại kích thước khác nhau

Ghi chú: 
Sản phẩm được Bảo hành 10 năm (theo chính sách của Lavie Bamboo).
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