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        BẢNG CHÀO GIÁ 
 

Đơn vị nhận: Khách hàng   

Địa chỉ:  

Người liên hệ:   

Điện thoại:                   Email:      

 

 

Đơn vị gửi: CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Tiến Lộc 

Điện thoại: 0934552005                Email: tienloc@dqt.com.vn 

Ngày báo giá: 16 - 02 - 2019                Mã báo giá:  

 

Xin cám ơn quý khách đã tín nhiệm sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

Căn cứ theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM  xin gửi tới quý khách hàng bản chào giá sau: 

 

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Mô tả sản phẩm ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1 

Hộp chữa cháy 

500*600*180 

(Sơn tĩnh điện) 

không giá 

 

Hộp đựng bình chữa 

cháy 

 

Hộp 1 208.000 208.000 

2 

Hộp chữa cháy 

400*500*180 

(Sơn tĩnh điện) 

 

Hộp đựng bình chữa 

cháy 

 

Hộp 1 156.000 156.000 

3 

Hộp chữa cháy 

500*600*180 

(Sơn tĩnh điện) 

có giá 

 

Hộp đựng bình chữa 

cháy 

 

Hộp 1 221.000 221.000 

4 

Hộp chữa cháy 

500*600*180 ( 

Có chân, có 

mái) 

 

Hộp dđựng bình 

chữa cháy, có chân, 

có mái (Dùng ngoài 

trời) 

 

Hộp 1 273.000 273.000 

5 
Kệ đựng 1 bình 

chữa cháy 

 

Kệ sắt đựng bình 

chữa cháy 

 

Chiếc 1 100.000 100.000 
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6 
Kệ đựng 2 bình 

chữa cháy 

 

Kệ sắt đựng bình 

chữa cháy 

 

Chiếc 1 120.000 120.000 

7 
Kệ đựng 3 bình 

chữa cháy 

 

Kệ sắt đựng bình 

chữa cháy 

 

Chiếc 1 140.000 140.000 

8 

Bộ nội quy tiêu 

lệnh pccc (4 

tấm) 

 

Bộ 4 tấm: Nội quy 

PCCC, Tiêu lệnh 

PCCC, Cấm lửa, 

Cấm hút thuốc 

 

Bộ 1 65.000 65.000 

9 
Bình chữa cháy 

mini 

 

Bình chữa cháy 

mini 350ml. Dùng 

cho ô tô 

 

Bình 1 35.000 35.000 

10 
Bình chữa cháy 

MT24 

 

Sức chứa: 

24±1.15kg khí chữa 

cháy. Không chữa 

được kim loại cháy, 

hồ quang và một số 

chất giầu oxi. 

 

Bình 1 4.550.000 4.550.000 

11 

Bình chữa cháy 

XZFTBL8 

ABC 

 

Bình cầu chữa cháy 

tự động - 8Kg - Bột 

ABC. + A: Chữa 

các đám cháy chất 

rắn như: gỗ, bông, 

vải, sợi… 

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 461.500 461.500 



 

  

12 
Bình chữa cháy 

XZFTB8 

 

Bình cầu chữa cháy 

tự động - 8Kg - Bột 

BC.  

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 448.500 448.500 

13 

Bình chữa cháy 

XZFTBL6 

ABC 

 

Bình cầu chữa cháy 

tự động - 6Kg - Bột 

ABC. + A: Chữa 

các đám cháy chất 

rắn như: gỗ, bông, 

vải, sợi… 

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 413.400 413.400 

14 
Bình chữa cháy 

XZFTB6 

 

Bình cầu chữa cháy 

tự động - 6Kg - Bột 

BC.  

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 409.500 409.500 

15 

Bình chữa cháy 

MFTZL35 

ABC 

 

Bình chữa chữa 

cháy xe đẩy 35kg - 

Bột ABC. + A: 

Chữa các đám cháy 

chất rắn như: gỗ, 

bông, vải, sợi… 

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 1.846.000 1.846.000 

16 
Bình chữa cháy 

MFTZ35 

 

Bình chữa chữa 

cháy xe đẩy 35kg - 

Bột BC.  

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 1.729.000 1.729.000 



 

  

17 
Bình chữa cháy 

MT5 

 

Sức chứa: 5kg khí 

chữa cháy. Không 

chữa được kim loại 

cháy, hồ quang và 

một số chất giầu 

oxi. 

 

Bình 1 637.000 637.000 

18 
Bình chữa cháy 

MT3 

 

Sức chứa: 3kg khí 

chữa cháy. Không 

chữa được kim loại 

cháy, hồ quang và 

một số chất giầu 

oxi. 

 

Bình 1 377.000 377.000 

19 
Bình chữa cháy 

MFZL8 - ABC 

 

Bình chữa chữa 

cháy 8kg - Bột 

ABC. + A: Chữa 

các đám cháy chất 

rắn như: gỗ, bông, 

vải, sợi… 

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 292.500 292.500 

20 
Bình chữa cháy 

MFZ8 

 

Bình chữa chữa 

cháy 8kg - Bột BC.  

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 273.000 273.000 

21 
Bình chữa cháy 

MFZL4 ABC 

 

Bình chữa chữa 

cháy 4kg - Bột 

ABC. + A: Chữa 

các đám cháy chất 

rắn như: gỗ, bông, 

vải, sợi… 

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 175.500 175.500 



 

  

22 
Bình chữa cháy 

MFZ4 

 

Bình chữa chữa 

cháy 4kg - Bột BC.  

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 162.500 162.500 

23 
Bình chữa cháy 

MFZL2 ABC 

 

Bình chữa chữa 

cháy 2kg - Bột 

ABC. + A: Chữa 

các đám cháy chất 

rắn như: gỗ, bông, 

vải, sợi… 

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 136.500 136.500 

24 
Bình chữa cháy 

MFZL1 ABC 

 

Bình chữa cháy 1kg 

- Bột ABC. + A: 

Chữa các đám cháy 

chất rắn như: gỗ, 

bông, vải, sợi… 

 + B: Chữa các đám 

cháy chất lỏng như: 

xăng dầu, cồn, 

rượu… 

+ C: Chữa các đám 

cháy chất khí như: 

gas (khí đốt hoá 

lỏng),… 

 

Bình 1 113.100 113.100 

25 
Vòi bình chữa 

cháy MT3 

 

Vòi chuyên dùng 

cho bình chữa cháy 

MT3 

 

Chiếc 1 52.000 52.000 

26 

Nạp bình chữa 

cháy MFZL4 

ABC 

 

Nạp bình bột chữa 

cháy ABC. Chưa 

bao gồm thay thế 

vòi. đồng hồ.... 

Quy trình: Kiểm tra 

khả năng chịu áp 

suất của thành bình. 

Đạt sẽ tiền hành 

nạp.  

 

Bình 1 60.000 60.000 

27 
Nạp bình chữa 

cháy MT3 

 

Nạp bọt chữa cháy 

cho bình khí Co2. 

Quy trình: Kiểm tra 

áp suất. Đạt được 

tiêu chuẩn chất 

lượng. Sẽ tiến hành 

xúc nạp lại. 

 

Bình 1 117.000 117.000 



 

  

Cộng tiền hàng 13.572.000 

Giá trị quy đổi (VNĐ) 13.572.000 

Tồng tiền thuế VAT (10%) 1.357.200 

Tồng tiền thanh toán 14.929.200 

 

Số tiền bằng chữ: Mười bốn triệu chín trăm hai mươi chín ngàn hai trăm đồng. 

 

Ghi chú:  

- Thời gian giao hàng: Từ 1 tới 5 ngày. Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt. 

- Phí giao hàng: Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt và địa điểm nhận hàng. 

- Báo giá có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

 Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng 

 Thanh toán giá trị còn lại (50%) sau khi nghiệm thu. Bàn giao 

- Góp ý/ Khiếu nại: Nguyễn Tiến Lộc – Điện thoại: 0934552005  

 

Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất! 

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng. 

 

                                                                                                                    CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 
  

 
 


