
 Tiêu chuẩn ván sàn GIÁNG HƯƠNG Nguyên Trung cung cấp:

* Đạt độ ẩm tiêu chuẩn: 8% - 13%

* Đảm bảo về chất lượng, an toàn về môi trường và vật nuôi trong nhà.

STT
Dày 

(mm)

Cao 

(mm)

Dài 

(mm)

1 15 90 1850

2

15 90 1850

3 2 100 15000

4 3 100 10000

5 2 100 10000

6 16 35 2700

          Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình

          Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi ký hợp đồng.

Thanh toán : 
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Len ghép FJ (3-5 mối nối)

         Còn lại  thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình.
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Len tường Solid

Sản Phẩm

Nẹp nhôm (F, T, V)

Phụ kiện sàn gỗ

Xốp trắng (Foam)

Xốp trắng (Foam)

Xốp tráng Bạc (Foam)
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Bảo hành : Nguyên Trung nhận bảo hành gỗ tự nhiên 01 năm

Trong trường hợp sau: 

(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót 

(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết.

Giao hàng :      - Vận chuyển miễn phí trong khu vực Hà Nội với đơn hàng từ 30m2 trở lên
- Vận chuyển và thi công các tỉnh thành khác ngoài khu vực Hà Nội Quý khách vui lòng thanh toán thêm 

phần chi phí phát sinh



* Đảm bảo về chất lượng, an toàn về môi trường và vật nuôi trong nhà.

Đơn Giá
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Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ
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(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết.

Giao hàng :      - Vận chuyển miễn phí trong khu vực Hà Nội với đơn hàng từ 30m2 trở lên
- Vận chuyển và thi công các tỉnh thành khác ngoài khu vực Hà Nội Quý khách vui lòng thanh toán thêm 

phần chi phí phát sinh


