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BUNGALOW DU LỊCH IDC VIỆT NAM
*****PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA BỞI*****

PHẦN TRANG TRÍ TRONG NHÀ VÀ NGOÀI NHÀ

- Trang trí trong nhà bằng tấm nhựa PVC vân gỗ dày 6mm ốp trực tiếp toàn bộ tường, tạo thẩm mỹ, sang trọng cho căn phòng.

- Mặt ngoài nhà: Lợp ngói đá Bitum phủ nhựa đường cao cấp theo phong cách Châu Âu, tạo thẩm mỹ và tăng độ bền cho mái nhà.

PHẦN NỘI THẤT

- Vật tư hệ thống điện chiếu sáng bao gồm: Hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà và hành 

lang bằng thiết bị led cao cấp, ổ cắm điện, công tắc điện, aptomat, dây điện, vật tư phụ thi 

công nhà đảm bảo khoa học, hợp lý

(Đơn giá không bao gồm hệ thống dây và thiết bị từ nguồn điện chính về nhà lắp ghép).

-Hệ thống thiết bị vệ sinh và hệ thống ống thoát, ống dẫn các loại trên mặt nền WC.

Không bao gồm hệ thống ống dẫn, ống nối nước từ bể nước về nhà lắp ghép, ống thoát bể 

phốt (lắp đặt dưới mặt nền)

Thiết bị vệ sinh bao gồm:

Xí bệt Viglacera + vòi xịt: 01 bộ

Lavabo + Chân chậu Viglacera: 01 bộ

Vòi + sen tắm nóng lạnh: 01 bộ

Vòi lavabo nóng lạnh: 01 bộ

Gương + Giá đỡ: 01 bộ

-Nội thất Bungalow bao gồm: 
- Rèm cửa: 01 bộ

- Giường ngủ 1,8x2mm + chăn ga, gối, đệm: 01 bộ

- Giường ngủ 1,5x2mm + chăn ga, gối, đệm: 01 bộ

- Giường ngủ 1,2x2mm + chăn ga, gối, đệm: 01 bộ

- Tủ quần áo: 01 bộ

- Bàn + 2 ghế: 01 bộ

- Tivi 32': 01 bộ

- Tủ lạnh mini 52 lít: 01 bộ

- Điều hòa nhiệt độ 12000BTU: 01 bộ

- Phụ kiện và nhân công lắp đặt kèm theo.

BUNGALOW 2 TẦNG - KÍCH THƯỚC 6X5M - DIỆN TÍCH TẦNG 1 30M2, TẦNG 2 11,2M2 - CHIỀU CAO ĐẾN ĐỈNH MÁI 5,1M

PHẦN THÂN NHÀ BUNGALOW

PHẦN ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ VỆ SINH

Phần thân nhà lắp ghép tam giác bao gồm:

- Sàn nhà: khung dầm sàn tầng 1, tầng 2 bằng thép hộp 50x100mm và thép hộp 

40x80mm, tấm sàn bằng tấm Cemboard dày 18mm.

- Hệ thống cột nhà bằng thép mạ kẽm điện phân, được sản xuất riêng cho nhà lắp ghép 

thông minh.

- Tường và mái bằng panel tôn xốp tôn hai mặt màu trắng sữa, phẳng, dày 75mm.
- Sơn cột, dầm nhà: Sử dụng sơn đặc chủng, bền màu, sơn cột, dầm tạo thẩm mỹ theo yêu 

cầu

- Cửa đi và cửa sổ bằng nhôm Việt Pháp cao cấp, đã bao gồm khóa và phụ kiện đầy đủ.

- Nền nhà dán gạch nhựa vân gỗ dày 2mm, nền nhà vệ sinh dán gạch Ceramic chống 

trượt.

- Phụ kiện thi công kèm theo. 



PHÂN LOẠI
ĐƠN GIÁ/CĂN 

(VNĐ)
GHI CHÚ

1
BUNGALOW IDC VIỆT NAM 2 TẦNG SIÊU RẺ
Bao gồm: 
1. Phần thân nhà + Nền sàn + Trang trí hoàn thiện

152.000.000         

Thẻ Smart Overtime giới thiệu 
khách được nhận 5%

Liên hệ nhận làm đại lý cấp 1
Website: sieutritue.vn hoặc

Email: 
SmartOvertime@gmail.com

2

BUNGALOW IDC VIỆT NAM 2 TẦNG ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT
Bao gồm: 
1. Phần thân nhà + Nền sàn + Trang trí hoàn thiện
2. Phần điện và thiết bị vệ sinh
3. Phần ốp trang trí trong và ngoài nhà
4. Phần nội thất

220.000.000         

Thẻ Smart Overtime giới thiệu 
khách được nhận 5%

Liên hệ nhận làm đại lý cấp 1
Website: sieutritue.vn hoặc

Email: 
SmartOvertime@gmail.com

B2-01

B2-02

Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT 10%

THIẾT KẾ THAM KHẢO

MÃ SỐ


