
BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn vị
tính

Đơn giá/
Đơn vị tính
(đồng)

1
Mũ cối cót ép + việt
trung

cái 42,840

2
Mũ cối quốc phòng X26
L1

cái -

3
Mũ cối quốc phòng X26
L2

cái 47,640

4 mũ cối trung quốc sin L1 cái 90,360

5
mũ cối dân quân tự vệ
L1

cái 47,640

6
mũ nhựa đi lò mầu vàng
VN có gài đèn

cái
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7 mũ nhựa ĐL HC31L1 cái 71,280

8 mũ nhựa ĐL HC31L2 cái 66,240

9
mũ nhựa ĐL HR35 cao
cấp có núm vặn

cái 95,040

10
mũ nhựa HQ có núm
vặn & lớp xốp
L1(trắng+vằng cam)

cái 145,200

11

mũ nhựa HQ có núm
vặn & lớp xốp
L2(trắng+vằng
cam+vàng chanh)

cái 133,200

12
mũ nhựa HQ ko có núm
vặn & ko lớp xốp (trắng)

cái 95,280

13 mũ nhựa NQ - VN rẻ cái 19,440

14
mũ nhựa NQ - VN
thường

cái 25,200

15
mũ nhựa NQ _VN có lỗ
thoáng khí

cái 108,000

16
mũ nhựa NQ _VN có
núm vặn

cái 55,200

17
mũ nhựa TD - VN
thường các màu NQ
thường màu đỏ

cái 35,640



18
mũ nhựa TD-VN hàng
đẹp

cái 42,840

19
mũ nhựa TD -VN vàng
có gáy che

cái 133,920

20
mũ nhựa TD - VN cao
cấp có núm vặn L2 mã
04

cái 57,600

21
mũ nhựa TD - VN cao
cấp có núm vặn L1 mã
02

cái 79,200

22
mũ nhựa TQ xuất nhật
có núm vặn chống nóng

cái 121,560

23
mũ nhựa úc có lỗ thoáng
khí - ABS

cái 279,600

24
mũ nhựa úc có núm vặn
- ABS

cái 396,000

25 mũ nhựa úc thường cái 109,080



26
mũ nhựa pháp Diamond
(4 mầu)có phản quang

cái 280,560

27 mũ chùm phun cát ĐL cái 1,512,000

28 mũ phun cát liên xô cái 427,800

29
mũ trùm đầu chống bụi
bằng giấy ĐL

cái 23,520

30
mũ trùm đầu chống bụi
vải thun co giãn

cái 37,920

31
mũ chùm đầu chống bụi
vải chéo xanh

cái 39,000

32
nũ bao tóc giấy y tế màu
trắng / xanh

cái 2,400

33 mũ bao tóc vải xoa trắng cái 14,520

34
mũ bao tóc vải tĩnh điện
vinilon trắng kẻ TQ

cái 35,880

35
mũ bao tóc vải kaki
LDHQ ghi có lưỡi
trai(BKT)

cái 23,520



36
mũ bao tóc vải lon trắng
có lưỡi trai (BKT)

cái 21,360

37 mũ bếp vải kaki trắng cái 22,080

38
mũ blu vải lon TQ trắng
/ xanh (2 lớp vải)

cái 7,800

39
mũ kepi màu tím than
vải casimer (bảo vệ)

cái 40,320

40
mũ kepi màu xanh rêu
vải tuytsi(bảo vệ)

cái 60,480

41
mũ vải lưỡi trai 3 cạch
tím than (bảo vệ)

cái 20,280

42
mũ vải lưỡi trai 3 cạch
mầu rêu +mầu đất
DQTV (bảo vệ)

cái 25,080

43
mũ vải lưỡi trai an ninh
màu đất (bảo vệ)

cái 13,800

44
mũ vải lưỡi trai chéo
xanh + kk NĐ các mầu

cái 11,520

45
mũ vải lưỡi trai kaki
LDHQ +thô + si các
mầu (có sẵn)

cái 16,560



46
mũ vải lưỡi trai kaki
LDHQ các mầu (đặt
may)

cái 18,000

47
mũ vải lưỡi trai may XK
kaki sin

cái 20,880

48 mũ vải tai bèo các mầu cái 24,360

49 mũ vải bông biên phòng cái 33,120

50 mũ da kẹp lông (đen) cái 57,240

51 mũ lông cái 66,240

52 mũ len ống cái 19,320

53 mũ len vi tính cái 20,760

54
mũ xe máy nữa đầu các
loại

cái 66,240

55
mũ xe máy AMORO
nam M680 có hàm

cái 233,280

56
vành mũ chống nóng
(dùng cho mũ nhựa
nhiều mầu)

cái 54,720



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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