
                   CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG SƠN

                          Đ/C: 1/401 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội.

                      Tel: 024.3 833 4896 - Fax: 04.3 767 5624
                   Website: www.noithat9x.vn

BÁO GIÁ NỘI THẤT CHUNG CƯ
Kính gửi: Anh Trung

Công trình:  Chung cư Imperia Garden

Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng, Đống Đa, Hà Nội

TT Hạng mục
Kích thước ( mm )

ĐVT SL  Đơn giá 
Rộng Sâu Cao

I PHÒNG KHÁCH+ BẾP

1 Bộ sofa chữ L 2970 730 850 md 2.97      4,500,000 

2 Bàn trà 1000 600 450 chiếc 1      3,150,000 

Đôn 780 430 450 chiếc 1      1,800,000 

3 Kệ tivi 2600 400 300 md 2.6      2,550,000 

4 Bàn ăn 1600 750 750 chiếc 1      5,550,000 

5 Ghế ăn 420 430 950 chiếc 6      1,550,000 

6 Tủ giầy 1700 350 1000 md 1.7      2,850,000 

7 Tủ bếp dưới 3680 600 810 md 3.68      2,800,000 

8 Tủ bếp trên 3680 350 1200 m2 4.42      2,950,000 

   Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn rất mong nhận được sự hợp tác và phục vụ Quý khách hàng trong lĩnh vực xây 
dựng, trang trí quảng cáo - nội ngoại thất, mỹ thuật. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng báo giá sau:

Quy cách
Chất liệu

 Khung gỗ tự nhiên, đệm tựa và 
đệm ngồi bọc vải nỉ, chi tiết 

theo thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Gỗ tự nhiên kết hợp gỗ veneer 
sồi cốt MDF lõi xanh chống 

ẩm, chi tiết thiết kế 

 Gỗ tự nhiên, đệm ngồi bọc vải 
nỉ,  chi tiết theo thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 



Tủ rượu 600 350 2595 md 2.595      2,300,000 

19 Phụ kiện tủ bếp

+ Mặt đá  Kim sa đen hạt trung 3680 40 md 3.68      1,500,000 

+ 4230 600 md 4.23      1,150,000 

+ bộ 1      4,150,000 

+  Pittong Hafele tạm tính Chiếc 10         120,000 

+ Bộ 1      1,350,000 

+ Bộ 1      1,750,000 

+ bộ 1         650,000 

II PHÒNG NGỦ MASTER

1 1800 2000 900 chiếc 1      9,250,000 

2 Bàn phấn 1000 625 750 chiếc 1      3,250,000 

3 Gương chiếc 1      1,250,000 
4 Đôn bàn phấn  Gỗ tự nhiên kết hợp bọc nỉ 450 400 450 chiếc 1      1,250,000 

5 Tủ áo 2480 625 2595 m2 6.50      3,550,000 

6 Bàn làm việc 2000 550 750 chiếc 1.00      3,850,000 

7 Giá sách 680 350 2000 m2 1.36      2,500,000 

III PHÒNG NGỦ CON 1

1 Giường tầng 1400 2000
chiếc 1    17,500,000 

1200 2000

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

Kính màu ốp 
bếp

 Kính cường lực 8mm sơn 
ngược màu theo thiết kế 

Tay nâng đôi 
Blum cho 

khoang úp bát

 Tay nâng đôi Blum cho 2 cánh 
mở hất lên 

Tay nâng 
pittong

Giá úp bát đĩa 
khoang trên

 Giá để bát đĩa 3 tầng, có khay 
hứng nước bằng inox nhập 

khẩu nguyên bộ 

Giá dao thớt tủ 
bếp dưới

 Inox nhập khẩu nguyên bộ, ray 
giảm chấn 

Thùng rác gắn 
mặt cánh

Giường ngủ 
1m8

 Gỗ veneer sồi cốt MDF lõi 
xanh chống ẩm, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Gỗ veneer sồi cốt MDF lõi 
xanh chống ẩm, chi tiết theo 

thiết kế 



2 Tủ áo 1180 550 2595 m2 3.06      3,550,000 

3 Bàn học 2600 550 750 chiếc 1      4,550,000 

4 Giá sách treo 2600 350 1000 m2 2.6      2,500,000 

IV PHÒNG NGỦ CON 2

1 600 2000 950 chiếc 1      8,750,000 

2 2560 200 300 md 2.56      1,800,000 

3 Tủ áo 1200 550 2595 m2 3.12      3,550,000 

4 Bàn học 1675 550 750 chiếc 1      2,950,000 

5 Ghế học chiếc 4      1,050,000 
Tổng cộng ( I+II + III +IV)

Bằng chữ: Hai trăm linh chín triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng./.

Ghi chú:

 - Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập

 - Báo giá trên là báo giá sơ bộ theo mặt bằng, khi nào có thiết kế cụ thể sẽ điều chỉnh theo thực tế thiết kế

 - Phụ kiện: Bản lề giảm chấn Cariny, ray bi 3 tầng

 - Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 %

 - Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

 - Tiến độ: 20-30 ngày

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

Giường ngủ 
1,6x2m

 Gỗ veneer sồi cốt MDF lõi 
xanh chống ẩm, chi tiết theo 

thiết kế 

Hộp đợt trang 
trí

 Gỗ veneer sồi cốt MDF lõi 
xanh chống ẩm, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm 
bề mặt veneer sồi, chi tiết theo 

thiết kế 

 - Báo giá trên chưa bao gồm các chi phí thi công trong tòa nhà như: Đặt cọc thi công, bảo lãnh thi công, cấp phép thi 
công…..

- Thanh toán:
  Lần 1: 50% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng.
  Lần 2: 30% giá trị đơn hàng sau khi hàng hóa được tập kết 90% tại công trình.
  Lần 3 : giá trị còn lại của đơn hàng sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.



                   CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG SƠN

                          Đ/C: 1/401 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội.

                      Tel: 024.3 833 4896 - Fax: 04.3 767 5624
                   Website: www.noithat9x.vn

BÁO GIÁ NỘI THẤT CHUNG CƯ

 Thành tiền

           93,436,000 

           13,365,000 

             3,150,000 

             1,800,000 

             6,630,000 

             5,550,000 

             9,300,000 

             4,845,000 

           10,304,000 

           13,039,000 

Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn rất mong nhận được sự hợp tác và phục vụ Quý khách hàng trong lĩnh vực xây 
dựng, trang trí quảng cáo - nội ngoại thất, mỹ thuật. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng báo giá sau:



             5,968,500 

             5,520,000 

             4,864,500 

             4,150,000 

             1,200,000 

             1,350,000 

             1,750,000 

                650,000 

           45,325,000 

             9,250,000 

             3,250,000 

             1,250,000 
             1,250,000 

           23,075,000 

             3,850,000 

             3,400,000 

           39,413,000 

           17,500,000 



           10,863,000 

             4,550,000 

             6,500,000 

           31,584,000 

             8,750,000 

             4,608,000 

           11,076,000 

             2,950,000 

             4,200,000 
         209,758,000 

Bằng chữ: Hai trăm linh chín triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng./.

 - Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập

 - Báo giá trên là báo giá sơ bộ theo mặt bằng, khi nào có thiết kế cụ thể sẽ điều chỉnh theo thực tế thiết kế

 - Phụ kiện: Bản lề giảm chấn Cariny, ray bi 3 tầng

 - Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 %

 - Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

 - Tiến độ: 20-30 ngày

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

- Báo giá trên chưa bao gồm các chi phí thi công trong tòa nhà như: Đặt cọc thi công, bảo lãnh thi công, cấp phép thi 



TT Hạng mục
Kích thước ( mm )

Rộng Sâu 

Phần nội thất

1 Bàn ăn 1600 750

2 Ghế ăn 420 430

3 Tủ giầy 1700 350

4 Tủ bếp dưới 3680 600

5 Tủ bếp trên 3680 350

6 Tủ rượu 600 350

Phụ kiện tủ bếp

7 Mặt đá  Kim sa đen hạt trung 3680

8 Kính màu ốp bếp 4230

9

10 Tay nâng pittong  Pittong Hafele tạm tính 

11

12

Quy cách
Chất liệu

 Gỗ tự nhiên kết hợp gỗ veneer sồi cốt 
MDF lõi xanh chống ẩm, chi tiết thiết 

kế 

 Gỗ tự nhiên, đệm ngồi bọc vải nỉ,  chi 
tiết theo thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm bề mặt 
veneer sồi, chi tiết theo thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm bề mặt 
veneer sồi, chi tiết theo thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm bề mặt 
veneer sồi, chi tiết theo thiết kế 

 Cốt MDF lõi xanh chống ẩm bề mặt 
veneer sồi, chi tiết theo thiết kế 

 Kính cường lực 8mm sơn ngược màu 
theo thiết kế 

Tay nâng đôi Blum 
cho khoang úp bát

 Tay nâng đôi Blum cho 2 cánh mở hất 
lên 

Giá úp bát đĩa 
khoang trên

 Giá để bát đĩa 3 tầng, có khay hứng 
nước bằng inox nhập khẩu nguyên bộ 

Giá dao thớt tủ bếp 
dưới

 Inox nhập khẩu nguyên bộ, ray giảm 
chấn 



13
Thùng rác gắn mặt 

cánh



Kích thước ( mm )
 Thành tiền

Cao

Phần nội thất

750                  5,550,000 

950                  9,300,000 

1000                  4,845,000 

810                10,304,000 

1200                13,039,000 

2595                  5,968,500 

Phụ kiện tủ bếp

40                  5,520,000 

600                  4,864,500 

                 4,150,000 

                 1,200,000 

                 1,350,000 

                 1,750,000 



                    650,000 
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