
BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn
vị

tính

Đơn giá/
Đơn vị tính

(đồng)

1 Gang vải si đôi 4,440

2
Gang vải kaki thường+bò thường
+hoa

đôi 4,920

3
Gang vải kaki cotton đẹp (lót nỉ
dày,rộng)

đôi 6,360

4
Gang vải bạt dày cotton (lóng
vuông +chéo)

đôi 7,440

5
Gang vải bạt dày cotton(lọc
bia)+gang bò to

đôi 7,920

6
Gang vải bò chống nóng(may 2
ngón,lot nỉ dày)

đôi 24,480

7
Gang CS y tế mỏng LD Malaysia –
có hộp

đôi 87,360
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8
Gang CS y tế mỏng LD Malaysia –
ko hộp

hộp 1,560

9
Găng tay CS y tế mỏng ,dài chống
dầu

đôi 4,680

10
Găng tay cao su y tế mỏng,loại
trong+nhám chống tĩnh điện

đôi 5,520

11 Găng tay CS TQ vàng thường đôi 13,920

12
Găng CS TQ/đỏ/đen chống H/Chất
nhẹ

đôi 16,560

13 Găng CS Malaysia-sou 9 xanh đậm đôi 28,320

14
Găng CS LDHQ dài L1 (mầu đỏ
hoặc vàng)

đôi 17,400

15
Găng CS LDHQ (đỏ+vàng)dài L2
(hàng ko có sẵn)

đôi 80,000

16
Găng CS chống acid Malaysia mã
86+2 mầu

đôi 30,360

17
Găng CS chống acid 3ly đỏ SG
ngắn

đôi 69,000

18
Găng CS chống acid 3 ly đỏ SG dài
(tới nách)

đôi 89,760



19
Găng CS chống acid đen, dày TQ-
loại dài thường

đôi 71,760

20
Gang CS chống acid đen, dày TQ -
loại dài trung tới khủy

đôi 80,760

21
Găng CS chống acid đen, dày TQ –
loại rất dài(tới nách)

đôi 90,480

22
Găng CS đen chống acid Malaysia –
NEO400+Marigold

đôi 60,480

23
Găng CS chống dầu Malaysia –
RNF15+Sumitech

đôi 34,560

24
Găng CS chống dầu Malaysia –
RNF18+Marigold

đôi 42,840

25
Găng CS chống dầu Mỹ +Malai
L2(xanh ngọc)

đôi 30,360

26
Găng cao su chống dầu TQ mầu
xanh dương dài tới nách

đôi 124,800

27
Găng dệt lim trắng cotton loại
thường

đôi 3,480

28 Găng dệt kim trắng cotton may kỹ đôi 4,680



29
Găng dệt kim trắng tĩnh điện vải
thun sẹc (may kỹ rộng)

đôi 6,240

30
Găng dệt kim trắng tĩnh điện vải
thun sẹc (may thường)

đôi 4,680

31
Găng diệt kim tĩnh điện vinilon
trắng kẻ TQ -ko hạt

đôi 8,400

32
Găng dệt kim tĩnh điện vinilon trắng
kẻ TQ có hạt

đôi 10,920

33
Găng dệt kim tĩnh điện ĐL trắng +
ghi phủ hạt

đôi 15,000

34
Găng dệt kim tĩnh điện ĐL màu ghi
+ màu trắng, phủ cao su đầu ngón

đôi 11,520

35
Găng dệt kim tĩnh điện ĐL trắng +
ghi ,phủ cao su cả bàn

đôi 12,600

36
Găng sợi loại thường mỏng + sợi to
(35g)

đôi 3,480

37
Găng sợi loại thường mỏng + sợi to
(40g)

đôi 3,840

38
Găng sợi loại thường dày- sợi to
(50g)màu trắng + màu

đôi 4,560

39
Găng sợi loại thường - sợi nhỏ (40g)
ĐA

đôi 4,080



40
Găng sợi loại dày - sợi nhỏ (50g)
ĐA

đôi 5,160

41
Găng sợi loại dày - sợi nhỏ (60g)
ĐA

đôi 6,120

42
Găng sợi tráng nhựa TQ mầu cam
chống trơn ,nóng (dày)

đôi 17,520

43
Găng sợi tráng nhựa ĐA mầu cam
đỏ chống trơn ,nóng (mỏng)

đôi 5,640

44
Găng sợi tráng nhựa ĐL mầu vàng
chống trơn,h/chất

đôi 23,520

45
Găng sợi tráng nhựa ĐL mầu xanh
chống trơn,chống hóa chất

đôi 26,280

46
Găng sợi tráng nhựa Mỹ mầu xanh
chống trơn,chống hóa chất

đôi 37,920

47
Găng sợi hạt nhựa TQ chống trơn
L1

đôi 7,560

48 Găng sợi chống cắt của pháp (M87) đôi 167,040

49
Găng sợi chống cắt của pháp ( R01 -
302)

đôi 3,042,000

50 Găng da cật ngắn VN đôi 22,800

51 Găng da dài - da cật VN đôi 28,080



52 Găng da dài - da lộn mềm VN đôi 21,600

53
Găng da dài tới nách - da lộn mềm
VN

đôi 163,680

54
Găng da dài - da lộn mềm chống
nóng EU (2 lớp mầu xanh phối mầu
vàng)

đôi 113,520

55
Găng da dài - da lộn mềm chống
nóng EU (2 lớp mầu xanh)

đôi 86,520

56 Găng da dài 2 lớp ĐL (màu vàng) đôi 42,840

57 Găng da pha vải TQ + da lộn ngắn đôi 20,160

58
Găng tay chống lạnh - 170 0C -Mỹ -
Speian

đôi 3,854,400

59
Găng tay chống lạnh - TQ (găng xe
máy da đen)

đôi 64,800

60
Găng tay chống lạnh VN + ĐL
(găng sợi len)

đôi 50,400

61 Găng nilon mỏng hộp 10,440

62
Ngón tay cao su mầu vàng dày TQ
(500 cái/túi)

cái 840

63
Ngón tay cao su mầu trắng mỏng
HQ (1000 cái/túi)

cái 168

Cung cấp: Phụ thuộc khối lượng
Phí vận chuyển: Miễn phí nội Quận

Người lập báo giá: Mr Vinh
Điện thoại liên hệ: 0906119223




