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BẢNG GIÁ 

 VẢI LỌC MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN 
 

Kính gửi quý công ty:    

        Đến với công ty chúng tôi là đến với nhà phân phối và cung cấp hàng đầu về  

thiết bị lọc trong công nghiệp tại Việt Nam. Với phương châm: "Luôn sẳn sàng, 

giao hàng nhanh,  cần là có, giá cả cạnh tranh".  Chúng tôi luôn mang đến cho 

quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đảm bảo đáp ứng mọi nhu 

cầu phục vụ cho nhu cầu sản xuất của quý công ty. 

Giảm 10 % chất tất cả các khách hàng với số lượng 

> 100 Bộ. 
Hiệu lực từ ngày 30/02/2012. 

STT 

 

Tên hàng hóa Thong số kỹ thuật ĐV SL Đơn giá Ghi chú 

 

 

 

 

 

01 

Code: SK_25F 

Chất liệu: 

Polypropylen 

Made in : Korea 

Thinkness: 0,9 mm 

Một bộ 2 tấm 

 Độ thoát khí : 

10.5cc/ cm3/s 

Gia công theo tấm 

khuôn bản của máy 

quý khách đang sử 

dụng. 

0,9*500*500 mm Set 1 189,900 

 

có hàng sẳn 

0,9*800*800 mm Set 1 240,000 có hàng 

sẳn 

0,9*1000*1000mm 

 

Set 1 300,000 có hàng 

sẳn 

0,9*1200*1200mm 

 

Set 1 379,000 có hàng 

sẳn 

 

 

 

 

 

 

02 

Code: SK_2 

Chất liệu: 

Polypropylen 

Made in : Korea 

Thinkness: 1,1 mm 

Một bộ 2 tấm 

 Độ thoát khí : 

10.5cc/ cm3/s 

Gia công theo tấm 

khuôn bản của máy 

quý khách đang sử 

dụng. 

1,1*500*500 mm Set 1 240,875 có hàng 

sẳn 

1,1*800*800 mm Set 1 277,500 có hàng 

sẳn 

1,1*1000*1000mm Set 1 355,000 có hàng 

sẳn 

1,1*1200*1200mm Set 1 416,250 có hàng 
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sẳn 

 

 

 

 

 

03 

Code: SK_2D 

Chất liệu: 

Polypropylen 

Made in : Korea 

Thinkness: 1,3 mm 

Một bộ 2 tấm 

 Độ thoát khí : 

10.5cc/ cm3/s 

Gia công theo tấm 

khuôn bản của máy 

quý khách đang sử 

dụng. 

1,1*500*500 mm Set 1 260,865 có hàng 

sẳn 

1,1*800*800 mm Set 1 314,500 có hàng 

sẳn 

1,1*1000*1000mm Set 1 405,000 có hàng 

sẳn 

1,1*1200*1200mm Set 1 471,150 có hàng 

sẳn 

Chú ý:     * Mọi thắc mắc về kỹ thuật quý khách hãy liên hệ P. Kỹ Thuật  -  hotline: 0906 999 423 

               * Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%). 

                위에 값은 VAT 미포함됩니다. 

              * Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyễn khoản . 

              지불은 현금이니 송금으로 처리할것 입니다. 

             * Cty chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách. Trân trọng kính chào! 

               우리회사는 귀회사의 협조을 받으시기 바랍니다.  진심으로 갑사합니다 ! 

                                                            Cty TNHH Đại Đồng Tiến Phát 

                                                                  TP. Kinh Doanh 

 

                                                                   Nguyễn Thị Thúy Hằng 


