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QUÝ KHÁCH HÀNG

ICD CABIN TECHNOLOGY chuyên sản xuất cung cấp, lắp đặt Cabin thu phí, bốt bảo vệ,
Barie tự động và các thiết bị giao thông khác. Chúng tôi trân trọng báo giá các sản phẩm
mà Quý khách hàng quan tâm như sau:
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MÔ TẢ SẢN PHẨM
Bốt bảo vệ khung thép ốp hợp kim GT-1212
KT: 120x120x240 cm
Kết cấu:
 Khung chính bằng thép hộp mạ kẽm 50x50mm
được sơn 3 lớp bằng sơn chuyên dùng cho hộp
mạ kẽm
 Mặt bên ngoài ốp tấm Alu Alcorest dày 3mm.
 Mặt trong ốp tấm Alu Alcorest màu trắng sữa.
 Giữa lớp trong và ngoài có ốp xốp cách nhiệt
dày 50mm
 Cửa sổ trượt nhôm kính đông Á, phụ kiện đồng
bộ, kính trắng 5ly.
 Cửa đi khung thép, khóa tay nắm tròn, kính
trắng 5ly.
 Sàn thép nhám dày 2mm.
 Chân gắn mặt bích 120x120
Nội thất đi kèm:
 Đèn huỳnh quang: 01 cái
 Công tắc điện+ổ cắm: 01 cái
 Bàn làm việc rộng 300mm có tủ 2 tầng.

ICD CABIN TECHNOLOGY

Thành tiền

Đơn giá: 11.500.000 Đ
Màu sắc: Xanh dương / ghi
bạc hoặc tùy đặt hàng

Chất lượng tạo nên sự khác biệt
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Bốt bảo vệ khung thép ốp hợp kim GT-1215
KT: 120x150x240 cm
Kết cấu:
 Khung chính bằng thép hộp mạ kẽm 50x50mm
được sơn 3 lớp bằng sơn chuyên dùng cho hộp
mạ kẽm
 Mặt bên ngoài ốp tấm Alu Alcorest dày 3mm.
 Mặt trong ốp tấm Alu Alcorest màu trắng sữa.
 Giữa lớp trong và ngoài có ốp xốp cách nhiệt
dày 50mm
 Cửa sổ trượt nhôm kính đông Á, phụ kiện đồng
bộ, kính trắng 5ly.
 Cửa đi khung thép, khóa tay nắm tròn, kính
trắng 5ly.
 Sàn thép nhám dày 2mm.
 Chân gắn mặt bích 120x120
Nội thất đi kèm:
 Đèn huỳnh quang: 01 cái
 Công tắc điện+ổ cắm: 01 cái
 Bàn làm việc rộng 300mm có tủ 2 tầng.
Bốt bảo vệ khung thép ốp hợp kim GT-1515
KT: 150x150x240 cm
Kết cấu:
 Khung chính bằng thép hộp mạ kẽm 50x50mm
được sơn 3 lớp bằng sơn chuyên dùng cho hộp
mạ kẽm
 Mặt bên ngoài ốp tấm Alu Alcorest dày 3mm.
 Mặt trong ốp tấm Alu Alcorest màu trắng sữa.
 Giữa lớp trong và ngoài có ốp xốp cách nhiệt
dày 50mm
 Cửa sổ trượt nhôm kính đông Á, phụ kiện đồng
bộ, kính trắng 5ly.
 Cửa đi khung thép, khóa tay nắm tròn, kính
trắng 5ly.
 Sàn thép nhám dày 2mm.
 Chân gắn mặt bích 120x120
Nội thất đi kèm:
 Đèn huỳnh quang: 01 cái
 Công tắc điện+ổ cắm: 01 cái
 Bàn làm việc rộng 300mm có tủ 2 tầng
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Đơn giá: 14.800.000 Đ
Màu sắc: Xanh dương / ghi
bạc hoặc tùy đặt hàng

Đơn giá: 17.800.000 Đ
Màu sắc: Xanh dương / ghi
bạc hoặc tùy đặt hàng

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

Bốt bảo vệ khung thép ốp hợp kim GT-1515-UPVC
KT: 150x150x240 cm
Kết cấu:
 Khung bằng thép hộp mạ kẽm 50x50mm và
25x50mm
 Mặt bên ngoài ốp tấm Alu Alcorest dày 3mm.
Bo cạnh bốn xung quanh
 Mặt trong ốp tấm Alu Alcorest màu trắng sữa.
 Giữa lớp trong và ngoài có ốp xốp cách nhiệt
dày 50mm
4
 Cửa sổ trượt nhựa lõi thép hoặc nhôm hệ, phụ
kiện đồng bộ, kính trắng 5ly.
 Cửa đi nhựa lõi thép hoặc nhôm hệ, khóa tay
gạt, kính trắng 5ly.
Đơn giá: 26.000.000 Đ
 Sàn thép nhám dày 2mm.
 Chân gắn mặt bích 120x120
Màu sắc: Xanh dương / ghi
Nội thất đi kèm:
bạc / ghi xám hoặc tùy đặt
 Đèn Led âm trần: 01 cái
hàng
 Công tắc điện+ổ cắm: 01 cái
 Mặt bàn làm việc có tủ 2 tầng.
Bốt bảo vệ khung thép ốp hợp kim GT-2020
KT: 200x200x240 cm
Kết cấu:
 Khung chính bằng thép hộp mạ kẽm 50x50mm
 Mặt bên ngoài ốp tấm Alu Alcorest dày 3mm.
Bo cạnh 4 góc xung quanh
 Mặt trong ốp tấm Alu Alcorest màu trắng sữa.
 Giữa lớp trong và ngoài có ốp xốp cách nhiệt
dày 50mm
5
 Cửa sổ trượt nhôm kính đông Á, phụ kiện đồng
bộ, kính trắng 5ly.
 Cửa đi khung thép, khóa tay nắm tròn, kính
trắng 5ly.
 Sàn thép nhám dày 2mm.
 Chân gắn mặt bích 120x120
Nội thất đi kèm:
Đơn giá: 25.000.000 Đ
 Đèn Led hoặc huỳnh quang: 01 cái
Màu sắc: Xanh dương / ghi
 Công tắc điện+ổ cắm: 01 cái
bạc hoặc tùy đặt hàng
 Bàn làm việc rộng 300mm có tủ 2 tầng
Ghi chú: Cabin của ICD chỉ sử dụng tấm ốp hợp kim chính hãng ALCOREST.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và chi phí vận chuyển.
- Đơn giá trên có giá trị từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có thông báo giá mới.
Ngoài ra, chúng tôi còn nhận gia công, lắp đặt các loại Barrier tự động cho tòa nhà,
khu đô thị, nhà máy, bãi trông giữ xe,…
Cám ơn sự tin tưởng của Quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng sản phẩm.
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG
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CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
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Chất lượng tạo nên sự khác biệt

