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A Cửa thông phòng : 900*2200*40MM phủ Film PVC

1

Cửa gỗ composite 01 cánh, 01 chỉ nhôm dọc* 2 mặt, 03 chỉ nhôm 
ngang * 2 mặt. 3 ô kính: ECODOOR

- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E01D830 Bộ 3,875,000                      Thỏa thuận

2

Cửa gỗ composite 01 cánh, soi chỉ sơn sơn trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E02D830 Bộ 3,562,500                      Thỏa thuận

3

Cửa gỗ composite 01 cánh, soi chỉ  sơn trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E03D830 Bộ 3,562,500                      Thỏa thuận
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4

Cửa gỗ composite 01 cánh, chạy CNC trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E04D830 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

5

Cửa gỗ composite 01 cánh, chạy CNC trang trí âm+ Ô 1 ô kính 
200*600: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E05D830 Bộ 3,812,500                      Thỏa thuận

6

Cửa gỗ composite 01 cánh, chạy CNC trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm-125mm, nẹp phào hai mặt.
- Cánh cửa bằng gỗ nhựa composite dạng Panel nguyên tấm bề mặt phủ 
Film PVC, tổng chiều dày 40mm (khuôn, ốp, cánh chất liệu gỗ nhựa 
composite chống nước, chống mối mọt 100%.

E06D830 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

7

Cửa gỗ composite 01 cánh, chạy CNC trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E07D830 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

8

Cửa gỗ composite 01 cánh, phào nổi tân cổ điển dán màng PVC: 
ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.

- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E08D830 Bộ 3,812,500                      Thỏa thuận
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Cửa gỗ composite 01 cánh, soi 4 chỉ nhôm ngang * 2 mặt: 
ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E09D830 Bộ 3,562,500                      Thỏa thuận

10

Cửa gỗ composite 01 cánh, soi chỉ sơn trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E10D830 Bộ 3,562,500                      Thỏa thuận

11

Cửa gỗ composite 01 cánh phẳng trơn: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E11D830 Bộ 3,312,500                      Thỏa thuận

12

Cửa gỗ composite 01 cánh. Chạy CNC trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E12D830 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

13

Cửa gỗ composite 01 cánh, chạy CNC trang trí âm + ô gió phía trên: 
ECODOOR

- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E13D830 Bộ Theo ô chờ Thỏa thuận
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Cửa gỗ composite 01 cánh, soi 3 chỉ nhôm dọc * 2 mặt: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E14D830 Bộ 3,687,500                      Thỏa thuận

15

Cửa gỗ composite 01 cánh. chạy CNC trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.

- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E15D830 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

16

Cửa gỗ composite 01 cánh. chạy CNC trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm

- Màu theo Catalogue.

- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E16D830 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

17

Cửa gỗ composite 01 cánh, soi chỉ sơn trang trí âm + ô kính 
200*600: ECODOOR

- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E17D830 Bộ 3,562,500                      Thỏa thuận

18

Cửa gỗ composite 01 cánh, chạy CNC trang trí âm: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E18D830 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận
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Cửa gỗ composite 01 cánh, ô kính 200*1600: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E19D830 Bộ 3,687,500                      Thỏa thuận

20

Cửa gỗ composite 01 cánh, phào trang trí nổi dán PVC + Ô kính 
200*600: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E20D830 Bộ 4,062,500                      Thỏa thuận

21

Cửa gỗ composite 01 cánh, phào trang trí nổi dán PVC: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E21D830 Bộ 3,812,500                      Thỏa thuận

22

Cửa gỗ composite 01 cánh, soi 2 chỉ nhôm ngang * 2 mặt : 
ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E22D830 Bộ 3,437,500                      Thỏa thuận
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Cửa gỗ composite 01 cánh, soi chỉ sơn trang trí âm * 2 mặt : 

ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.

- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E23D830 Bộ 3,562,500                      Thỏa thuận

24

Cửa gỗ composite 01 cánh, soi 2 chỉ nhôm dọc * 2 mặt : ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E24D830 Bộ 3,562,500                      Thỏa thuận

B Cửa vệ sinh : 790*2200*40MM phủ Film PVC

1

Cửa gỗ composite 01 cánh, soi chỉ sơn trang trí âm + Ô kính 
200*300: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E01W710 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

2

Cửa gỗ composite 01 cánh, ô kính 200*300 + Ô chớp: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E02W710 Bộ 3,750,000                      Thỏa thuận
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Cửa gỗ composite 01 cánh, soi 3 chỉ nhôm dọc * 2 mặt + Ô kính 
200*300: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm

- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm-125mm, nẹp phào hai mặt.
- Cánh cửa bằng gỗ nhựa composite dạng Panel nguyên tấm bề mặt phủ 
Film PVC, tổng chiều dày 40mm (khuôn, ốp, cánh chất liệu gỗ nhựa 
composite chống nước, chống mối mọt 100%.

E03W710 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

4

Cửa gỗ composite 01 cánh. Chạy CNC trang trí âm + Ô kính 
200*300: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E04W710 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

5

Cửa gỗ composite 01 cánh + 3 ô kính 200*200: ECODOOR

- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm-125mm, nẹp phào hai mặt.

- Cánh cửa bằng gỗ nhựa composite dạng Panel nguyên tấm bề mặt phủ 
Film PVC, tổng chiều dày 40mm (khuôn, ốp, cánh chất liệu gỗ nhựa 

composite chống nước, chống mối mọt 100%.

E05W710 Bộ 3,375,000                      Thỏa thuận

6

Cửa gỗ composite 01 cánh, 01 ô kính 200*600: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm
- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E06W710 Bộ 3,375,000                      Thỏa thuận
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Cửa gỗ composite 01 cánh, chạy CNC trang trí âm + 1 ô kính 
200*800: ECODOOR
- Độ dày thành vách cánh dày 6,5mm

- Màu theo Catalogue.
- Khuôn đơn 100mm hoặc 125mm, nẹp 30x55mm hoặc 50x55mm chất 
liệu gỗ composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.
- Cánh cửa bằng dạng Panel nguyên tấm chiều dày 40mm, chất liệu gỗ 
composite phủ Film PVC, chống nước, chống mối mọt 100%.

E07W710 Bộ 3,625,000                      Thỏa thuận

-  Soi chỉ nhôm ngang 30.000 đ/đường
-  Soi chỉ nhôm dọc 50.000 đ/đường
-  Phào nổi sơn tân cổ điển cộng thêm 400.000 đ/bộ,Tạo huỳnh sơn cộng thêm 250.000đ/bộ
-  Bản lề inox 25.000 đ/ cái
-  Khóa Huy hoàng : Tay gạt 500.000 đ/bộ; Tay đấm 250.000 đ/bộ
-  Công lắp đặt 350.000 đ/bộ ( Ngoài Hà nội thỏa thuận)
-  Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT(VAT 10%) và chi phí vận chuyển
- Tạm ứng 50% sau khi đặt hàng và thanh toán 100% giá trị trước khi giao hàng
- ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG: TẠI NHÀ MÁY

- Hiệu lực báo giá: Từ ngày 20/09/2020 

                                                                                                CÔNG TY CP VẬT LIỆU SINH THÁI VIỆT NAM

GHI CHÚ: Báo giá theo từng mã sản phẩm trong Catalogue, chưa bao gồm bản nề, khóa, lắp đặt, vận chuyển. Nếu phát sinh sẽ 
tính phát sinh theo ghi chú sau:

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2020


