
BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn vị
tính

Đơn giá/
Đơn vị tính

(đồng)

1 Áo CN nữ phin hoa CT cái 66,960

2
Áo CN vải lon nhật trắng+ xanh

TQ (nam, nữ DT +CT)
cái 49,080

3
Áo CN vải lon thô trắng nữ có

viền đen (tím than)CT
cái 90,840

4
Áo CN vải lon nhật trắng+ xanh

(nam, nữ DT +CT)
cái 94,320

5
Áo blu vải lon trắng

+xanh(nam,nữ DT+CT)
cái 51,480

6
Áo blu vải lon Nhật trắng
+xanh(nam,nữ DT+CT)

cái 104,280

7
Áo blu vải thô trắng may đẹp(nam,

nữ DT)
cái 104,760
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8
Áo blu vải tĩnh điện Vimilon trắng

kẻ TQ (kiểu áo choàng)
cái 129,600

9 Áo BH vải chéo xanh cái 44,640

10
Áo BH vải lon xanh + trắng TQ

(DT+CT)
cái 68,280

11
Áo BH vải lon nhật màu xanh BH

DT+CT (đã in lưng)
cái 90,480

12
Áo BH vải kaki NĐ các màu (ghi

+ xanh dương)
cái 58,560

13
Áo BH vải kaki LDHQ các màu
(ghi+xanh dương+ trắng)

cái 64,920

14
Áo BH vải kaki LDHQ màu cam

(kiểu ĐL)
cái 100,920

15
Áo BH vải kaki pẳng rim 2721
mầu ghi+xanh dương (kiểu VT)

cái 105,000

16
Áo BH vải kaki 7500 phối màu
ghi+ghi chì(kiểu nhật kéo khóa)

cái 135,360

17
Áo BH vải kaki +thô pha các màu
may XK(DT+CT) kiểu sơ mi

cái 133,200

18
Áo BH vải kaki cotton mỏng màu

xanh HB+DT
cái 106,320

19

Áo BH vải kaki Nhật dày cotton
mầu ghi đá +hải quân xanh

tím+hải quan +ghi sáng,màu be
vàng (pha) kiểu VT

cái 156,960

20
Áo BH kk Nhật cotton dày màu

cam(có tem ĐL)
cái 247,080

21
Áo BH vải chéo 8/3 cotton các

màu có sẵn
cái 88,320



22
Áo BH vải si xanh HB
cotton( DT+CT)

cái 78,840

23
Áo BH vải thô màu ghi+cam nhạt
cotton +thô màu hải quân DT

cái 64,560

24
Áo BH vải thô xanh HB,dày

(DT+CT)
cái 68,400

25 Áo BH vải thô ghi dày(DT+CT) cái 68,400

26
Áo BH vải thô xanh HB mỏng

(DT+CT)
cái 64,800

27

Áo BH vải thô màu trắng +mầu
xanh dương DT(đã in ngực|)+mầu
xanh HB (DT+CT)(đã in lưng

HUD)

cái 52,560

28
Áo bếp vải kaki cotton trắng nữ

DT(kiểu áo công nhân)
cái 81,120

29
Áo bếp vải kaki cotton trắng nam

DT(ko viền đen)
cái 116,160

30
Áo bếp vải kaki cotton trắng nam

CT(ko viền đen)
cái 111,840

31
Áo bếp vải kaki LDHQ trắng viền

đen ,nam DT
cái 88,080

32
Áo bếp vải thô trắng viền đen,nam

CT
cái 84,600

33
Áo bếp vải kaki LDHQ trắng viền

đen,nam CT
cái 81,120

34
Áo phông vải dệt kim lỳ,cổ

bẻ,CT(màu trắng +tím than+xanh
dương+ghi)

cái 55,200

35
Áo phông dệt kim tổ ong cổ bé,CT

(mầu vàng cam chanh)
cái 66,240



36
Áo phông vải dệt kim tổ ong cổ
bé,DT(mầu vàng cam chanh)

cái 71,760

37
Áo sơ mi vải lon xanh HB đã in

ngực tồn(cỡ trung)
cái 27,360

38
Áo sơ mi vải thô xanh HB (kiểu

bảo vệ)
cái 82,800

39 Áo thanh niên tình nguyện cái 62,160

40 Áo bay sịn X26(cho bảo vệ) cái 161,280

41 Áo bay thường (cho bảo vệ) cái 122,400

42
Áo gile một lớp có lưới và phản
quang,vải kaki nhật tĩnh điện mầu

ghi(pha)
cái 109,080

43

Áo gile một lớp có lưới và phản
quang,vải kaki LDHQ /(mầu ghi

ánh vàng+chì sẫm+vàng
cam+xanh dương+cà phê sữa)

cái 91,680

44
Áo gile làm mát hàn quốc(kèm

dung cụ làm mát)
cái 1,522,800

45
Áo rét trấn thủ quân đội mầu rêu
vải si thô(kiểu gile,3 lớp)

cái 71,760



46
Áo rét trấn thủ mầu xanh dương
vải kk LDHQ(kiểu gilee,3 lớp)

cái 85,560

47
Áo rét một lớp đại an kiểu XK-TĐ

mầu hải quan
cái 250,200

48
Áo rét một lớp đại an vải kk hải

quan ngoại
cái 122,760

49 Áo rét hai lớp do han (mầu lá cây) cái 175,920

50
Áo rét hai lớp kk nhật pha,mầu
xanh hải quan phối mầu rêu

cái 237,600

51
Áo rét hai lớp vải kk nhật pha,mầu

ghi sáng phối mầu ghi chì
cái 237,600

52
Áo rét hai lớp đại an vải vinilon
(vải gió)mầu tím than+ghi+xanh

biển
cái 131,640

53 Áo rét chiến sĩ k03-3 lớp mầu đất cái 193,200

54
Áo rét 3 lớp vải vinilon mầu tím

than
cái 259,440

55
Áo đại cán tím than vải casimer

(bảo vệ)
cái 218,760

56
Áo liền quần giấy TQ dày mầu

trắng
cái 71,760



57
Áo liền quần giấy TQ mỏng,mầu

trắng
cái 42,840

58
Áo liền quần giấy VN dày,mầu

trắng+xanh bảo hộ
cái 35,640

59
Áo liền quần giấy TYVEC nhật
mầu trắng chống hóa chất

cái 151,200

60
Áo liền quần giấy TYCHEM C-
Mỹ mầu vàng chống hóa chất

cái 713,520

61
Áo liền quần kaki LDHQ ko có túi
hộp các màu ghi+xanh dương+tím

than
cái 164,160

62
Áo liền quần vải bạt chéo dày mầu

TT,phun cát chống cháy
cái 642,360

63
Áo liền quần vải kaki nhật cotton
dày có túi hộp các màu ghi +xanh

dương
cái 313,920

64
Áo liền quần vải Microfai chống

lạnh ,nước
cái 570,600

65
Áo liền quần vải vinilon mỏng thợ
sơn các màu

cái 71,280

66
Áo liền quần vinilon mỏng trắng
(phòng sạch)

cái 67,560

67
Áo liền quần vải tĩnh điện vinilon
trắng kẻ TQ

cái 157,560



Áo phản quang màu đỏ - lưới nhựa
TQ(PQ ngang)

cái 71,760

Áo phản quang màu đỏ - lưới nhựa
TQ(PQ chữ V)

cái 80,760

Áo phản quang màu xanh - lưới
vải VN(kiểu MT)L1

cái 49,680

Áo phản quang các màu khác -
lưới vải VN (kiểu MT)L1

cái 54,720

Áo phản quang các màu - lưới vải
VN (PQ chữ V)

cái 63,720

Áo phản quang XK vải màu xanh
nõn chuối (PQ ngang)

cái 80,640

Áo phản quang Asafe ấn độ màu
cam,PQ chéo lưng- A36001

cái 81,000

Áo phản quang Asafe ấn độ màu
nõn chuối ,PQ 2 sọc ghi- A36004

cái 76,080

Áo phản quang Asafe ấn độ màu
cam,PQ chữ V- A36401

cái 71,040

Áo phản quang Asafe ấn độ màu
cam,PQ 2 sọc ghi- A36003

cái 52,320

Cung cấp: Phụ thuộc khối lượng
Phí vận chuyển: Miễn phí nội Quận
Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thanh toán hết sau khi giao hàng
Giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT
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