
A. Báo giá cửa nhôm kính thường, cửa nhôm kính giá rẻ GAC: 
 

STT Cửa vách nhôm kính Mô tả cửa vách nhôm kính 
Đơn giá 

(Vnđ/m2) 

1 Cửa nhôm kính đố nhỏ 

– Nhôm: Sơn tĩnh điện 
– Màu: Trắng sứ, vân gỗ 
– Đố đứng khung nhôm: 25x50mm 
– Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ 
– Kiểu mở: Cửa mở quay, mở trượt, mở lùa 

530.000 

2 Cửa nhôm kính đố to 

– Nhôm: Sơn tĩnh điện 
– Màu: Trắng sứ, vân gỗ 
– Đố đứng khung nhôm 25x76mm 
– Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ 
– Kiểu mở: Cửa mở quay, mở trượt, mở lùa 

530.000 

3 Vách nhôm kính đố nhỏ 

– Nhôm: Sơn tĩnh điện 
– Màu: Trắng sứ, vân gỗ 
– Đố đứng khung nhôm: 25x50mm 
– Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ 

450.000 

4 Vách nhôm kính đố to 

– Nhôm: Sơn tĩnh điện 
– Màu: Trắng sứ, vân gỗ 
– Đố đứng khung nhôm 25x76mm 
– Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ 

450.000 

  

Ghi chú: 
1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 
2. Đơn giá trên chưa bao gồm phụ kiện 
3. Đơn giá trên chưa bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện 
4. Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển tại Hà Nội. 
5. Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế. 
6. Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Mẫu cửa cửa nhôm kính thường, cửa nhôm kính giá rẻ của GAC: 
 

 
Cửa nhôm kính 1 cánh mở quay. 



 
Cửa nhôm kính cánh mở lùa 



 
Mẫu cửa nhôm kính đẹp màu vân gỗ 



 
Mẫu cửa nhôm kính 4 cánh đẹp 



 
Mẫu cửa nhôm kính chia ô trang trí 



 
Mẫu cửa nhôm kính màu vân gỗ 



 
Mẫu cửa nhôm kính 6 cánh giá rẻ 



 
Cửa nhôm kính trong gia đình 



 
Phân chia phòng bằng khung nhôm cửa kính 



 
Cửa nhôm kính vân gỗ mở lùa 



 
Cửa nhôm kính màu cánh gián 



 
Cửa khung nhôm kính văn phòng 



 



Cửa sổ nhôm kính mở lùa 

 
Mẫu cửa nhôm kính trên gác 2 

 
 

 
Mẫu cửa đi và cửa sổ nhôm kính giá rẻ 



 
Cửa sổ nhôm kính 4 cánh đẹp 



 
Cửa sổ nhôm kính mở quay 



 
Mẫu cửa sổ nhôm kính 1 cánh mở hất 

 


