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BẢNG BÁO GIÁ

STT Tên SP Hình ảnh Thông số kỹ thuật SL Đơn giá

01
Dù đúng
tâm tròn

2,9m

- Đường kính tán dù 2,9m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là sắt tròn Ø 42mm
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Đế dù: đá granite bát giác 
- Kích thước đê: 500 mm x 60 mm
- Trọng lượng: 32 kg

01

02
Dù đúng
tâm tròn
2 tầng
2,9m 

- Đường kính tán dù 2,9m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là sắt tròn Ø 42mm
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Đế dù: đá granite bát giác 
- Kích thước đê: 500 mm x 60 mm
- Trọng lượng: 32 kg

01

03

Dù gỗ
đúng

tâm tròn
1 tầng
3 m 

01

- Đường kính tán dù 3 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Dù được làm bằng gỗ tự nhiên cao cấp
- Kèo dù bằng gỗ dầu kích thước 13×26
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Đế dù: đá granite bát giác 
- Kích thước đê: 500 mm x 60 mm
- Trọng lượng: 32 kg.

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ
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STT Tên SP Hình ảnh Thông số kỹ thuật SL Đơn giá

- Kích thước tán dù 2,50 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là sắt tròn Ø 42mm
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Đế dù: đá granite bát giác 
- Kích thước đê: 500 mm x 60 mm
- Trọng lượng: 32 kg

01

04

Dù đúng
tâm tròn

cánh cung
3 m 

05

Dù đúng
tâm tròn
cánh lệch

3 m 

06

Dù đúng
tâm tròn

cánh bằng
3 m 

- Kích thước tán dù 3 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là nhôm Anode
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Phụ kiện: Inox 304
- Chân đế: 30 – 55 kg
- Khung dù: Màu nhôm nguyên bản, 
màu sơn vân gỗ, sơn đen, trắng
- Bảo hành: 3- 5 năm

01

- Kích thước tán dù 3 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là nhôm Anode
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Phụ kiện: Inox 304
- Chân đế: 30 – 55 kg
- Khung dù: Màu nhôm nguyên bản, 
màu sơn vân gỗ, sơn đen, trắng
- Bảo hành: 3- 5 năm

01

- Kích thước tán dù 3 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là nhôm Anode
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Phụ kiện: Inox 304
- Chân đế: 30 – 55 kg
- Khung dù: Màu nhôm nguyên bản, 
màu sơn vân gỗ, sơn đen, trắng
- Bảo hành: 3- 5 năm

01

07

Dù đúng
tâm vuông

1 tầng
2,50m 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ



STT Tên SP Hình ảnh Thông số kỹ thuật SL Đơn giá

Dù đúng
tâm vuông

2 tầng
2,50m 

01

Dù
lệch tâm
vuông
2,5 m

- Kích thước tán dù 2,5 m x 2,5 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,4 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 500  - 700 - 80 mm
- Trọng lượng: 78 Kg

01

Dù
lệch tâm

tròn
2,9m 

- Đường kính tán dù 2,9m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,4 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 500  - 700 - 80 mm
- Trọng lượng: 78 Kg

01

- Kích thước tán dù 2,50 m
- Thiết kế 2 tầng
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là sắt tròn Ø 42mm
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Đế dù: đá granite bát giác 
- Kích thước đê: 500 mm x 60 mm
- Trọng lượng: 32 kg

Dù
lệch tâm
vuông 
2 tầng
2,50 m

- Kích thước tán dù 2,50 m x 2,50 m
- Độ cao tán dù 2.20m
- Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,4 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester cao cấp
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 500  - 700 - 80 mm
- Trọng lượng: 78 Kg

01

08

09

10

11

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ



STT Tên SP Hình ảnh

01

- Kích thước tán dù 3 m x 3 m
- Độ cao tán dù 2. 20 m
 Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,4 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 600 - 700 - 80 mm
- Trọng lượng: 100 Kg

01

- Kích thước tán dù 3,8 m
- Độ cao tán dù 2. 20 m
 Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,4 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 600 - 700 - 80 mm
- Trọng lượng: 100 Kg

- Đường kính tán dù 2,9m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,4 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 500  - 700 - 80 mm
- Trọng lượng: 78 Kg

01

Thông số kỹ thuật SL Đơn giá

- Kích thước tán dù 2,50 m x 2,50 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,8 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13 x 26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 500  - 700 - 100 mm
- Trọng lượng: 120 Kg

01

12

Dù
lệch tâm

tròn
2 tầng
3,30m 

13

Dù
Lệch tâm

vuông
2 tầng 3m

14

Dù
Lệch tâm

tròn
2 tầng
3,8m

15
Dù đôi

lệch tâm
vuông
2,5 m

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ



STT Tên SP Hình ảnh Thông số kỹ thuật SL Đơn giá

16
Dù đôi

lệch tâm
tròn
2,9m 

- Đường kính tán dù 2,90 m
- Độ cao tán dù 2.15m
- Thân dù là trụ vuông 60 mm, dày 1,8 ly
- Kèo dù là sắt hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù sơn tĩnh điện
- Vải dù:
  + Phổ thông: Polyester
  + Nhập khẩu cao cấp Olefin, Texsilk, 
Sunumbrela,... ( Liên hệ đặt hàng)
- Chất liệu: Đá granite tự nhiên làm nhẵn
- Kích thước: 500  - 700 - 100 mm
- Trọng lượng: 120 Kg

01

Dù che
cánh
buồm

01 Liên hệ

- Dù che cánh buồm được sử dụng nhiều 
trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu 
du lịch sing thái. Với thiết kế mỹ thuật và 
đặc trưng tạo lên kiểu dáng uyển chuyển, 
mềm mại như những cánh buồm che mát 
một phần khuôn viên các khu biệt thự 
sang trọng.
- Dù che cánh buồm được sử dụng khung
dù bằng thép nhúng nóng theo tiêu chuẩn 
ASTM A123. Bảo hành 10 - 15 năm.
- Vải dù là HDPE, MEHGIES
MONOTEX nhập khẩu chuyên dụng phù 
hợp che nắng ngoài trời với độ 
bền cao. 

Mái che
cánh
buồm

01 Liên hệ

- Cấu trúc Mái Che cánh buồm  là một 
dạng cấu trúc sử dụng chất liệu vải bạt 
chuyên dụng có độ bền kéo cao dùng che 
phủ cho các công trình có khoảng vượt
nhịp lớn hoặc những công trình mang 
tính tạo hình nghệ thuật.
- Mái che cánh buồm sử dụng khung
 bằng thép nhúng nóng theo tiêu chuẩn 
ASTM A123. Bảo hành 10 - 15 năm.
- Vải dù là HDPE, MEHGIES, 
MONOTEX nhập khẩu chuyên dụng phù 
hợp che nắng ngoài trời với độ bền cao.

17
Dù che

khổ
lớn

- Chất liệu vải dù Polyester 420, màu sắc: 
trắng, vàng, xanh dương, xanh lá, đỏ....
- Kích thước: 
  + Dù tròn ( Từ 10 m - 30m)
  + Dù cánh dơi: 10m x 15m, 15m x 30m, 
20m x 30m, 20m x 45m, ...

01 Liên hệ

18

19

Liên hệ



STT Tên SP Hình ảnh Thông số kỹ thuật SL Đơn giá

Mái che
bạt căng

- Mái che bạt căng được làm cố định và 
gia cố bằng những cọc thép, tuy nhiên 
khi sử dụng vật liệu nhẹ như vải bạt thì 
hình dáng của sân khấu đa dạng hơn, có 
thể tạo nhiều kiểu hình kiến trúc đặc biệt.
- Mái che bạt căng sử dụng khung bằng 
thép nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 
A123. Bảo hành 10 - 15 năm.
- Vải dù là PCV nhập khẩu chất lượng 
cao chuyên dụng phù hợp che nắng ngoài 
trời với độ bền cao. 

01 Liên hệ

Dù
ngược

- Đường kính tán dù:  3m - 4m - 5m - 6m
- Độ cao từ mặt đất đến đỉnh 4 m
- Độ cao từ mặt đất đến tán 3,2m
- Thân chính Kẽm , Trụ tròn 90
- Khung dù bằng thép nhúng nóng theo 
tiêu chuẩn ASTM A123.Bảo hành 10 - 15 
năm.
- Vải dù là PVC nhập khẩu chuyên dụng 
phù hợp che nắng ngoài trời. 
- Dù ngược thường được trang trí trong
quán cà phê, khu resort, sân vườn biệt thự
nhằm tạo điểm nhấn và sự khác biệt.

01 Liên hệ

Dù
quảng cáo 01 Liên hệ

- Áo dù 8 cánh
- Bạt dù bằng vải hifle dày 0.32mm, in 
kỹ thuật số ( nội dung quảng cáo do bên 
B cung cấp và chịu trách nhiệm về phần 
quảng cáo )
- Gọng kèo bằng thép tròn 5mm ống tăm 
trên bằng ống tròn 27mm dài 1,5m ống 
tăm dưới bằng ống tròn 32mm dài 1m
Đế dù
- Chất liệu nhựa dày 5 ly, bao bọc bê tông 
bên trong trọng lượng từ 13 đến 15kg

Dù
cầm tay

01 Liên hệ

- Cấu trúc hoạt động: đẩy tay
- Chất liệu: Kèo poly 8 nan, khung sắt phủ 
innox chống gỉ, tay cầm PVC phủ cao su 
màu đen
- Vải polyester pongee 2 ya chống thấm
- Túi đựng bằng vải cùng chất liệu không 
in.

20

21
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23



1. Giá chưa bao gồm VAT 10% và phí in ấn, vận chuyển
2. Đặt trước 50% thanh toán 50% còn lại khi giao hàng
3. Vận chuyển miễn phí nội thành TP. Hồ Chí Minh với đơn hàng trên 7.000.000 Vnđ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  Ms Thanh       0943 223 223

GIÁM ĐỐC


