
 

 

Báo giá tấm lợp lấy sáng polycarbonate rỗng ruột 
Tấm lợp thông minh nhựa polycarbonate dạng rỗng thương hiệu Indinesia Xlite, Solite, Solarlite, Twinlite cam kết sử 

dụng 100% nguyên liệu hạt nhựa nhập khẩu từ Bayer Đức có nhà máy sản xuất chính hãng tại Việt Nam chất lượng cao 

bảo hành 10 NĂM với thiết kế lõi nhựa dạng rỗng ruột giá rẻ nhờ tiết kiệm nhiên liệu, tấm nhựa poly rỗng ruột có tính 

cách âm tốt, một số hãng cao cấp trang bị lớp chống tia UV thông minh như Twinlite. 
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1,190,000  
  ấm  
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Bayer (Germany)  
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1,718,000  
  ấm  

5         6.0  
    

1,975,000  
  ấm  
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TWINLITE    
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(Germany)  

        5.0  
    

2,070,000  
  ấm  

7 
TWINLITE    

(2.1M X 5.8M) 
        6.0  

    

2,450,000  
  ấm  

8 
TWINLITE   

(2.1M X 5.8M) 
      10.0  

    

3,685,000  
  ấm  

Mã màu catalog tấm nhựa poly dạng rỗng ruột 
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BẢNG BÁO GIÁ / QUOTATION 



Ghi chú: 
1.            d                  ệ     e            e     – Đ c) 

2. Giao hàng: Giá bán t m nhựa polycarbonate rỗng ruột tại kho chư  b o  ồm vận chuển 

3. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoả .   á      chư  b o  ồm thu  VAT 10% 

4. T m poly rỗng ruộ  có  ích  hước chuẩ  2     5 8 được tính theo t m không cắt lẻ. 

5. Giao ngay với hàng có sẵ , Đặ         heo đơ  hà    ừ 10-20 ngày.  

6. Đối với hàng nhập từ Indonesia là 25-45 ngày. 

7. Có thể sản xu t theo yêu cầu từ  ề  ích  hước  à độ dà       h      á cả sẽ tùy vào MOQ. 

8. Thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoả    ước khi nhậ  hà  .   á bá   ạ      ơ       chư   ồm 

VAT 10%. 


