
(1) (2) (3) (5)

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2050 x 106

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 700

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,4 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2050 x 106

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 700

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc CTY TNHH MTV MẠNH THÀNH PHÁT

SỐ 129, TỔ 2, KP1, TRẢNG DÀI, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
ĐT: 076 525 2106

  Công ty TNHH MTV Mạnh Thành Phát kính gửi Quí khách hàng bảng báo giá CỬA THÉP VRC - VÂN GỖ, 
CHỐNG CHÁY, AN TOÀN. Rất mong nhận được sự quan tâm và được phục vụ quý khách.

(Báo giá khách hàng tháng 5/2019)

(4)

BẢNG BÁO GIÁ 
CỬA THÉP VRC - VÂN GỖ, CHỐNG CHÁY, AN TOÀN 

STT MÃ HÀNG THÔNG SỐ

DY-701\7 LI

DY-701\7 LO

2

 ĐƠN GIÁ 

1

KÝ HIỆU 

6,400,000.00                      

6,400,000.00                      



TRÁI MỞ VÀO 
Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,4 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2050 x 106

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 700

PHẢI MỞ RA 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,4 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2050 x 106

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 700

6,400,000.00                      DY-701\7 RI

6,400,000.00                      DY - 701\7 RO

4

3



PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,4 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm):

(cao x ngang)
1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2050 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

7 7,980,000.00                      

7,980,000.00                      

DY-981\9 LI

DY-981\9 LO

6

5

DY-981\9 RO

7,980,000.00                      



Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

DY-981\9 RI 7,980,000.00                      

9 11,700,000.00                    

A 48\9 LI10 11,700,000.00                    

A 48\9 LO

A 48\9 RO 11,700,000.00                    11

8



Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

13

14

15

A 48-1\9 LI 11,700,000.00                    

A 48-1\9 RO 11,700,000.00                    

A 48\9 RI

A 48-1\9 LO 11,700,000.00                    

11,700,000.00                    12



Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

16 A 48-1\9 RI 11,700,000.00                    

DY-985\9 RO

DY-985\9 LO

DY-985\9 LI

13,400,000.00                    

13,400,000.00                    

13,400,000.00                    17

18

19



PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

DY-985\9 RI

DY-988\LO

DY-988\LI

21

DY-988\RO 12,400,000.00                    

12,400,000.00                    

12,400,000.00                    

13,400,000.00                    20

22

23



Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2070 x 110

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

14,700,000.00                    

14,700,000.00                    

14,700,000.00                    

12,400,000.00                    

26

27

DY-988\RI

DY-970-1\9 LO

DY-970-1\9 LI

DY-970-1\9 RO

24

25



Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2110 x 1000

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm)

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1945 x 1060

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 1230

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

Cánh lệch mở ra Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 2345 x 1670

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2450 x 1810

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

2 cánh mở ra Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang) 2040 x 103

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970 14,700,000.00                    

28

31

32

30 DY-970-2\9 LO 35,560,000.00                    

29 DY-970-1,5\9 LO

33 14,700,000.00                    

14,700,000.00                    

14,700,000.00                    

14,700,000.00                    

19,800,000.00                    

34

DY-970-1\9 RI

A 38-1\9 LO

A 38-1\9 LI

A 38-1\9 RO

A 38-1\9 RI



Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1945 x 1060

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2050 x 1200

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

Cánh lệch mở ra Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 2345 x 1670

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2450 x 1810

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

2 cánh mở ra Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

36 A 38-2\9 LO 35,560,000.00                    

A 38-1,5\9 19,800,000.00                    35

37 7,980,000.00                      

7,980,000.00                      

DF-1\9 LO

DF-1\9 LI38



Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm):(cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm):(cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

7,980,000.00                      

7,980,000.00                      

7,980,000.00                      

DF-1\9 RO

DF-1\9 RI

GF-A04\9LO

GF-A04\9LI

39

40

41

42 7,980,000.00                      



Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

DY-959\9LO

DY-959\9LI 7,980,000.00                      

GF-A04\9RO

GF-A04\9RI

43

44

45

46

7,980,000.00                      

7,980,000.00                      

7,980,000.00                      



Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm):

(cao x ngang)
1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

TRÁI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm):

(cao x ngang)
1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

DY-959\9RO

DY-959\9RI

7,980,000.00                      

7,980,000.00                      

DY-989\9LO

DY-989\9LI

12,400,000.00                    

12,400,000.00                    
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TRÁI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm):

(cao x ngang)
1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 960

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ RA Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

Kích thước phủ bì (mm): (cao x ngang)

Kích thước thông gió (mm): (cao x ngang) 1940 x 810

Kích thước ô chờ (mm): (cao x ngang) 2080 x 970

Độ dày cánh cửa: (mm) 900

PHẢI MỞ VÀO Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8

12,400,000.00                    

12,400,000.00                    

DY-989\9RO

DY-989\9RI
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