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BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT 

(2018) 
Kính gửi: Quý khách hàng 

Nội thất 9x xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Công ty chúng tôi cam 

kết chỉ sử dụng những vật liệu, phụ kiện cao cấp cho tất cả các loại sản phẩm; đi kèm với những dịch vụ hậu mãi tốt nhất để mang đến cho quý 

khách hàng giá trị sử dụng cũng như giá trị thẩm mỹ cao nhất. Bên cạnh đó chúng tôi cũng mang đến cho quý khách hàng những sự lựa cho về giá 

thành phù hợp nhất. 

A. NỘI DUNG BÁO GIÁ 
 

TT Hạng mục 
Quy cách 

Chất liệu 
ĐVT 

SL dự 

kiến 
Đơn giá Thành tiền 

I Phòng khách     20,780,000 

1 Kệ tivi treo 
Thùng cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu vân gỗ 

hoặc màu trơn. Phụ kiện Cariny 
md 2.0 2,300,000 4,600,000 

 
2 

 
Bàn trà 

Bàn kích thước 1200x600 mm, chân bàn gỗ sồi tự nhiên, mặt bàn chất 

liệu gỗ MDF chống ẩm phủ veneer gỗ tự nhiên sơn phủ PU 5 lớp cao 

cấp. Phụ kiện Cariny 

 
md 

 
1.20 

 
3,250,000 

 
3,900,000 

3 Ghế Sofa 
Khung xương gỗ tự nhiên sơn PU, bọc vải nỉ cao cấp hoặc da công 

nghiệp 
md 2.20 3,800,000 8,360,000 

4 Kệ giày 
Thùng cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu vân gỗ 

hoặc màu trơn. Phụ kiện Cariny 
m2 1.40 2,800,000 3,920,000 

II Bếp/ Phòng ăn     36,370,000 

 
1 

 
Tủ bếp trên 

Thùng cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu vân gỗ 

hoặc màu trơn. Phụ kiện Cariny (không bao gồm thiết bị bếp) 

 
m2 

 
2.9 

 
3,500,000 

 
10,150,000 
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Tủ bếp dưới 

Thùng cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu vân gỗ 

hoặc màu trơn. Phụ kiện Cariny (không bao gồm thiết bị bếp) 

 
md 

 
2.4 

 
2,900,000 

 
6,960,000 

3 Kính ốp bếp 
Kính 8mm cường lực, sơn màu theo thiết kế 

Khoan lỗ ổ cắm điện, đấu nối lại theo hiện trạng 
md 2.4 1,150,000 2,760,000 
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4 Đá bếp 
Đá kim sa đen hạt trung 

Bao gồm vận chuyển, lắp đặt, chỉ nẹp 
md 2.4 1,500,000 3,600,000 

5 Bàn ăn 
Chân bàn gỗ sồi tự nhiên, mặt bàn chất liệu gỗ MDF chống ẩm phủ 

veneer gỗ tự nhiên sơn phủ PU 5 lớp cao cấp. 
cái 1 6,500,000 6,500,000 

6 Ghế ăn 
Chân bàn gỗ sồi tự nhiên, đệm tựa bọc vải nỉ cao cấp hoặc da công 

nghiệp 
cái 4 1,600,000 6,400,000 

III Phòng ngủ 1     28,380,000 

1 Giường ngủ 
Giường 1.8. Thân, vai giường MDF chống ẩm An Cường phủ 

Melamine, đầu giường khung gỗ tự nhiên bọc da công nghiệp 
cái 1 8,200,000 8,200,000 

2 Tab đầu giường 
Thùng cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu vân gỗ 

hoặc màu trơn. Phụ kiện Cariny 
cái 2 1,350,000 2,700,000 

3 Bàn trang điểm 
Thùng cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu vân gỗ 

hoặc màu trơn. Phụ kiện Cariny 
md 1 3,800,000 3,800,000 

4 Gương soi 
Khung viền gỗ tự nhiên sơn phủ PU màu theo thiết kế, gương mài 

5mm vát cạnh 
m2 0.6 3,000,000 1,800,000 

5 Ghế trang điểm 
Chân bàn gỗ sồi tự nhiên, đệm tựa bọc vải nỉ cao cấp hoặc da công 

nghiệp 
cái 1 1,800,000 1,800,000 

6 Tủ quần áo 
Thùng cánh gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu vân gỗ 

hoặc màu trơn. Phụ kiện Cariny 
m2 3.6 2,800,000 10,080,000 

IV Phí thiết kế      
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Chi phí thiết kế 

- Gói tiêu chuẩn: 200.000VND/1m2 áp đụng đối với diện tích nhỏ 

hơn 90m2 và 180.000VND đối với diện tích >90m2. 

- Gói cao cấp: 250.000VND/1m2 

    

Bản vẽ cung cấp khách hàng bao gồm: bản vẽ phác thảo, bản vẽ phối 

cảnh 3D cuối cùng, bản vẽ chi tiết thi công đồ gỗ, điện nước để cung 

cấp xin cấp phép toà nhà. Giá thiết kế sẽ giảm 100% nếu công ty Nội 

thất 9x nhận Hợp đồng thi công 

    

 Tổng cộng ( I+II+III ) 85,530,000 
 
 

B. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

- Thời gian thiết kế: 07-10 ngày 

- Thời gian sản xuất: 15-20 ngày 

- Vận chuyển, lắp đặt: 05-07 ngày 
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- Thanh toán: 

Lần 1: 50% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng. 

Lần 2 : giá trị còn lại của đơn hàng sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. 

- Thời gian bảo hành: 12 tháng bao gồm: Vật liệu bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và bảo hành sản xuất thi công 

Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết hoặc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi sớm từ Quý khách 

Trân trọng cảm ơn! 

 


