
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn vị
tính

Đơn giá/
Đơn vị tính
(đồng)

1
Biển báo nguy hiểm
( nhựa ,hình tam giác)

cái 118,680

2
Dán thân xe (P quang trắng

đỏ dán dính 1 mặt)
mét 80,760

3
Đệm cao su giảm tốc TQ dài

0,5m/tấn
mét 761,760

4 Dùi cui cao su đen cái 24,720

5 Dùi cui gỗ sơn trắng đỏ cái 36,360

6 Dùi cui nhựa sơn trắng đỏ cái 22,440

7
Cọc tiêu cao su (P/Q đen +
vàng chanh)cao 70cm

cái 151,800
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8
Cọc tiêu cao su nhỏ(P/Q
trắng + đỏ )cao 50cm

cái 113,880

9
Cọc tiêu cao nhựa nhỏ(P/Q

trắng + đỏ )cao 50cm
cái 95,280

10
Cọc tiêu nhựa TQ kiểu vòng
khuyết (P/Q trắng )cao 70cm

cái 95,040

11
Cọc tiêu nhựa dày VN- NQ
kiểu vòng khuyết (P/Q trắng)

cao 70cm
cái 100,800

12
Cọc tiêu nhựa hàn quốc kiểu
vòng khuyết (P/Q trắng )cao

70cm
cái 144,000

13
Thanh chắn đường dài 2m

(dùng cùng cọc tiêu nhựa HQ)
cái 144,000

14 Rào chắn nhà khách (Inox) cái 685,200

15
Cọc tiêu PTN(nhựa đen ,viền

phản quang trắng đỏ)
cái 200,160

16
Cột phản quang phân lộ (nhựa
đỏ,cọc nhỏ,P quang trắng)

cái 300,120

17
Cuộn dây phản quang
(50m/3,5cm)quay

cuộn 380,880

18
Dải cảnh giới (cuộn quay vải)

125m/5cm
cuộn 289,800

19
Dải chắn đường nilon

(100m/cuộn) loại 2 lớp (mầu
trắng đỏ hoặc đen vàng)

cuộn 69,000



20
Dải chắn đường dây xích

nhựa (3 mầu :trắng ,đen ,đỏ)
mét 19,320

21
Dải phản quang nhựa 3,5cm-

ĐL (50m/cuộn)
mét 4,800

22
Dải phản quang nhựa 5,0cm-

ĐL (50m/cuộn)
mét 6,480

23
Dải phản quang vải mầu ghi
bản 5cm - HQ (200m/cuộn)

mét 7,800

24
Đèn đầu tròn (cầm tay dùng

pin)
cái 124,800

25
Đèn hoa mai(cầm tay dùng

pin)
cái 156,000

26
Gậy chỉ huy (dùng pin) dài

54cm
cái 93,600

27
Gậy chỉ huy (dùng pin) dài
30cm có đèn rọi,có còi)

cái 163,800

28
Gậy chỉ huy sạc có còi dài

54cm
cái 202,800

29
Áo phản quang màu đỏ - lưới

nhựa TQ(PQ ngang)
cái 71,760

30
Áo phản quang màu đỏ - lưới

nhựa TQ(PQ chữ V)
cái 80,760

31
Áo phản quang màu xanh -
lưới vải VN(kiểu MT)L1

cái 49,680

32
Áo phản quang các màu khác
- lưới vải VN (kiểu MT)L1

cái 54,720



33
Áo phản quang các màu -
lưới vải VN (PQ chữ V)

cái 63,720

34
Áo phản quang XK vải màu
xanh nõn chuối (PQ ngang)

cái 80,640

35
Áo phản quang Asafe ấn độ
màu cam,PQ chéo lưng-

A36001
cái 81,000

36
Áo phản quang Asafe ấn độ
màu nõn chuối ,PQ 2 sọc ghi-

A36004
cái 76,080

37
Áo phản quang Asafe ấn độ
màu cam,PQ chữ V- A36401

cái 71,040

38
Áo phản quang Asafe ấn độ
màu cam,PQ 2 sọc ghi-

A36003
cái 52,320

39
Loa cầm tay dùng pin ,loại
to,có còi XB 11S- TQ

cái 386,400

40
Loa cầm tay dùng pin ,loại
nhỏ,có còi XB 7S- TQ

cái 261,000

41
Loa cầm tay dùng pin ,loại to
có còi 1215S- Indonexia

cái 1,889,280

42
Loa cầm tay dùng pin ,loại to

ko còi 1215- Indonexia
cái 1,760,880

43
Gương cầu lồi TQ đường kính

80cm
cái 2,208,000

44
Ô che đường kính 2m chân

ngang,vải ngoại
cái 547,560



45

Biển hiệu công trường kiểu
chữ A có mặt chữ nhật, nhựa
mầu vàng, dán chữ mầu đỏ

cái 195,000

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

Người lập báo giá: Mr Vinh
Điện thoại liên hệ: 0906119223
Đɳn vˢ: Bảo Hộ Lao Động HANKO
Website: www.baohohanko.com


