
STT 
Loại hộp 

đèn 1 mặt
Ghi chú Kích thước (khung) Giá thành

hình 

ảnh

mica 3+5ly+2ly hau mica 3+5ly

1 A4 350,000 300,000

50*70 980,000 910,000

50*75 1,050,000 980,000

60*90 1,500,000 1,400,000

70*110 2.150.000 2,000,000

80*120 2.700.000 2,500,000

Đặt hàng theo yêu cầu  

2.900.000đ/m2 . KT dưới 

0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x 

đơn giá. Giá chưa bao 

gồm ảnh

Đặt hàng theo yêu cầu  

2.600.000đ/m2 . KT dưới 

0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x 

đơn giá. Giá chưa bao gồm 

ảnh

2 Mica sáng 4ly Mica sáng 2.6ly

50*70 770,000 700,000

50*75 825,000 750,000

60*80 1,060,000 960,000

60*90 1,190,000                    1,080,000

70*110 1,700,000 1,540,000

80*120 2,110,000                    1,920,000

Đặt hàng theo yêu  cầu 

2.200.000đ/m2.KT dưới 

0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x 

đơn giá. Giá chưa bao 

gồm ảnh

Đặt hàng theo yêu  cầu 

2.000.000đ/m2.KT dưới 

0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x 

đơn giá. Giá chưa bao gồm 

ảnh

3 50*70                         700,000 630,000

50*75 750,000 675,000

60*80 960,000 865,000

60*90 1,080,000 970,000

70*110 1,540,000 1,390,000

80*120 1,920,000                    1,730,000

4
mica tru vit 

2 mat

5
Tranh điện 

bật nắp 2 

mặt

Khung nhôm cạnh 4cm hai mặt 

tháo mở dễ dàng, tiện lợi thay 

đổi hình ảnh, đèn led thanh 2 bên 

cạnh dài,mica tản sáng 4ly TQ, 

mica mặt TQ 1.3mm, tranh 

blacklist(chất liệu xuyên sáng), 

dày 3cm
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BÁO GIÁ TRANH ĐIỆN SIÊU MỎNG

Đặt hàng theo yêu cầu 5.000.000/m2.KT dưới 0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x đơn 

giá. Giá chưa bao gồm ảnh

Đặt hàng theo yêu cầu 2.800.000/m2.KT dưới 0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x đơn 

giá. Giá chưa bao gồm ảnh

Đặt hàng theo yêu cầu 

2.000.000đ/m2.KT dưới 

0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x 

đơn giá. Giá chưa bao 

gồm ảnh

Đặt hàng theo yêu  cầu 

1.800.000đ/m2.KT dưới 

0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x đơn 

giá. Giá chưa bao gồm ảnh

Hộp đèn 

siêu mỏng 

bắt chân 

kính mica 1 

mặt

Tranh kính gồm 2 tấm  mica đài 

loan 5mm + 3mm , dùng tranh 

blacklist, đèn Led 2 bên cạnh dài, 

chân vít cố định

Hộp đèn 

siêu mỏng 

mặt hút 

chân không 

1 mặt

Khung nhôm định hình, bề mặt 

phẳng,biền bo 3cm, đèn led thanh 

2 bên cạnh dài,mica tản sáng 4ly 

TQ, mica mặt trước TQ 2mm, 

tranh blacklist(chất liệu xuyên 

sáng), dày 2cm

Hộp đèn 

siêu mỏng 

khung 

nhôm bật 

nắp 4 cạnh 

1 mặt

Khung nhôm cạnh 4cm tháo mở 

dễ dàng, tiện lợi thay đổi hình 

ảnh, đèn led thanh 2 bên cạnh 

dài,mica tản sáng 4ly TQ, mica 

mặt TQ 1.3mm, tranh 

blacklist(chất liệu xuyên sáng), 

dày 3cm



6
Tranh điện 

hít nam 

châm 2 mặt

Khung nhôm định hình hai mặt 

,biền bo 3cm, đèn led thanh 2 bên 

cạnh dài,mica tản sáng 4ly TQ, 

mica mặt trước TQ 2mm, tranh 

blacklist(chất liệu xuyên sáng), 

dày 2cm

7

Khung 

nhôm bật 

nắp 

bản2.5cm  

nhỏ

Khung nhôm cạnh 2cm , dễ thay 

đổi hình ảnh, led thanh 2 cạnh 

dài,mica tản sáng 4ly TQ, mica 

mặt TQ 1.3mm, tranh 

blacklist(chất liệu xuyên sáng), 

dày 3cm

8

khung 

nhôm nhét 

cạnh  tỏng 

nhà 

khung nhôm nhét bạt bản 4cm, 

6cm, 8cm, bạt in lụa dẻo pvc 

9
khugn nhét 

bạt ngoaiif 

trời

khung nhôm nhét bạt bản 4cm, 

6cm, 8cm, bạt in lụa dẻo pvc 
đặt hàng theo yêu cầu 2.200.000/m2 

Đặt hàng theo yêu cầu 3.200.000/m2.KT dưới 0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x đơn 

giá. Giá chưa bao gồm ảnh

Đặt hàng theo yêu cầu 1.600.000/m2.KT dưới 0.3m2 vẫn tính từ 0.3m2x đơn 

giá. Giá chưa bao gồm ảnh

đặt hàng theo yc 2,000,000/m2


