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C«ng ty TNHH x©y dùng d©n dông hïng anh hcc 

®éi x©y dùng nhµ ë d©n dông hcc 
 

Head-off.: No. 68 - 296 Alley, Minh Khai Str. - Hoang Mai Dist. - Ha Noi - Vietnam 
Tel: +84 4 39948745 - Hotline 0904365883 

E-mail: xaydunghcc@fpt.vn 

 Website: www.xaydunghcc.com   

 

   

KÝnh göi 
 

Quý:  Kh¸ch hµng  Nguån: T¶i file PDF tõ Website 

B¸o gi¸ chung:  Ph¬ng thøc kh¸c ¸p dông : tõ ngµy 1/ 8/2012 

 

 
Phương thức nhận thầu khác như: sơn bả, điện nước, cửa, cầu thang, sắt thép, nhôm kính, 
thạch cao, hạng mục khối lượng khác ... 
 
*   Chi phí: HCC sẽ thông báo sau khi đến khảo sát (không quá 48 giờ làm việc) 
*   Phạm vi thực hiện: các công trình tại khu vực miền bắc Việt Nam 
*   Chi tiết các phương thức trong xây dựng nhà ở: 
 

-   Sơn bả nội ngoại thất: 
    +   Bả matít nội thất: vệ sinh tường và trần, mài tường thi công bả matít 2 lớp phẳng mặt cát trát 
tường và trần. Nhãn hàng bột bả matít: ATANIC, JOTON, DULUX, ... 
    +   Bả ngoại thất: vệ sinh tường, thi công bả matít 1 lớp phẳng sát mặt cát trát tường. Nhãn hàng 
bột bả matít ngoài trời: JOTON, DULUX, ... 
    +   Thi công lăn sơn nước: sơn từ 2 đến 3 nước bề mặt tường và trần, mỗi nước dày khoảng 35 
microns. Nhãn hàng sơn: NIPPON, MAXILITE, MY KOLOR, DULUX, ... 
    +   Thi công lăn sơn chống thấm: phủ hợp chất cao su lỏng hoặc các hợp chất chống thấm khác. 
Nhãn hàng: KOVA CT11A, SIKA chống thấm, ... SƠN NGOẠI THẤT khác ... 
    +   Đơn giá thi công sơn bả (cả nhân công và vật tư): từ 25.000 - 70.000 đ/m2 
    +   Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Thi công gỗ tự nhiên toàn bộ công trình: 
    +   Cửa gỗ: sử dụng pano đặc, hoặc pano kính, hoặc khác theo thiết kế. Chủng loại gỗ: LIM, 
CHÒ, DỔI, NGHIẾN, ... 
    +   Khuôn cửa: sử dụng khuôn đơn (60x135), khuôn kép (60x240), hoặc khác. Chủng loại gỗ: 
LIM, CHÒ, NGHIẾN. Nẹp khuôn cùng loại với khuôn cửa 
    +   Bề mặt cầu thang gỗ: thi công cả cổ bậc và mặt bậc hoặc chỉ thi công mặt bậc. Chủng loại gỗ: 
LIM, CHÒ, DỔI, NGHIẾN, ... 
    +   Tay vịn cầu thang: thi công tay vịn theo thiết kế, ... Chủng loại gỗ: LIM, CHÒ, NGHIẾN, ... 
    +   Tủ bếp: thi công theo thiết kế hoặc ý tưởng của khách hàng, vận chuyển và lắp đặt cho mọi 
công trình. Chủng loại gỗ: XOAN ĐÀO, SỒI, TẦN BÌ, DỔI, ... 
    +   Các hạng mục gỗ tự nhiên khác theo yêu cầu thiết kế: dầm gỗ, thanh gỗ trang trí, mặt thềm 
gỗ, đợt gỗ, gỗ tự nhiên kết hợp dán verneer, gỗ tự nhiên trang trí nội thất khác, ... 
    +   Đơn giá các loại cửa, khuôn, tủ bếp, cầu thang và gỗ khác xin liên hệ số điện thoại: 
0904365883 hoặc bấm vào đây để xem chi tiết 
 
-   Thi công sắt gia công: 
    +   Khung giàn sắt, mái tôn, ... Vật tư: sắt U, O, V, I, H, T các kích cỡ, mái tôn các loại 
    +   Lồng sắt, hoa sắt, sắt chắn giếng trời, ... Vật tư: sắt đặc thủ công: vuông 8, 10, 12, 14, 16, ... 
sắt hộp 10x30, 13x26, 25x25, 20x40, 25x50, 30x60, 38x76, 40x80, 50x50, ... 
    +   Cửa sắt, lan can ban công sắt, ... Vật tư: sắt hộp 10x30, 13x26, 25x25, 20x40, 25x50, 30x60, 
38x76, 40x80, 50x50, ... 
    +   Các sản phẩm gia công sắt theo yêu cầu thiết kế 
    +   Đơn giá thi công sắt gia công xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Thi công trần, vách thạch cao: 
    +   Thi công trần trang trí thạch cao, trần phẳng, trần cấp, khoét đèn, giàn đèn, điểu hoà, báo 
cháy, camera, trang trí khác, ... Vật tư: khung xương HÀ NỘI, VĨNH TƯỜNG, tấm thạch cao: 
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GYPROC, LAGYP, THAILAND, ... 
    +   Thi công vách thạch cao ngăn phòng, vách thạch cao trang trí nhà hàng, khách sạn, karaoke, 
... Vật tư: khung xương HÀ NỘI, VĨNH TƯỜNG, tấm thạch cao: GYPROC, LAGYP, THAILAND, ... 
    +   Thi công thạch cao các loại theo yêu cầu thiết kế 
    +   Đơn giá thi công trần thạch cao: từ 160.000 - 250.000 đ/m2 
    +   Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Thi công cửa nhựa lõi thép uPVC (Shide Window): 
    +   Cửa nhựa uPVC các loại theo thiết kế, cửa đi, vách cố định, cửa sổ, cửa khác, ... Vật tư: 
Thanh profile SHIDE chính hãng, lõi THÉP HÌNH, 
    +   Kính VIỆT NHẬT 5mm, 7mm, 8mm, 10mm, 2 lớp an toàn 6,38mm, 2 lớp an toàn 8,38mm, 
kính cường lực, ... 
    +   Phụ kiện: khoá chốt, thanh đa điểm, bản lề, tay nắm, ... các loại GU và GQ chỉnh hãng 
    +   Đơn giá cửa uPVC các loại: từ 1.000.000 - 3.000.000 đ/m2 , HCC sẽ báo giá bằng văn bản 
theo từng bộ cửa 
    +   Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Cửa nhôm: 
    +   Thi công các loại cửa nhôm thường sơn tĩnh điện, các loại cửa nhôm thường theo yêu cầu 
thiết kế, ... Vật tư: Thanh nhôm 25x50, 25x76, 38x76, 50x100, ... hãng ĐÔNG Á, TUNGKUANG, ... 
    +   Thi công các loại cửa nhôm hệ 38, 700, ... các loại cửa nhôm theo yêu cầu thiết kế, ... Cửa 
nhôm hệ VIỆT PHÁP 
Cửa cuốn, cửa khác, … 
    +   Kính VIỆT NHẬT 5mm, 7mm, 8mm, 10mm, 2 lớp an toàn 6,38mm, 2 lớp an toàn 8,38mm, 
kính cường lực, ... Hoặc kính ĐÁP CẦU 4,3mm, 7mm, 10mm, ... 
    +   Đơn giá cửa nhôm các loại: từ 800.000 - 2.000.000 đ/m2 
    +   Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Cửa cuốn: 
    +   Thi công cửa cuốn ĐỨC có điều chỉnh được khe thoáng, gồm 2 lớp 2 chân, 2 lớp 3 chân, ... 
Các hãng ALUDOOR, AUSTDOOR, ... 
    +   Motor ĐÀI LOAN 150kg, 300kg, 500 kg, ... UPS lưu điện ĐÀI LOAN, điều khiển tự động, U 
dẫn hướng, mặt bích, xích tải, trục nối, ... đầy đủ 
    +   Thi công lắp đặt cho mọi công trình 
    +   Đơn giá cửa: từ 1.300.000 - 3.000.000 đ/m2 
    +   Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Đá ốp lát các loại:  
    +   Thi công đá granite: ốp mặt tiền, bề mặt cầu thang, bậc thềm nhà, bàn bếp, bàn chậu, đá 
granite khác, ... Chủng loại: TÍM MÔNG CỔ, ĐEN HUẾ, PHÙ CÁT, GIA LAI, KIM SA, NÂU ANH 
QUỐC, ... 
    +   Thi công đá Marble: ốp mặt tiền, bề mặt cầu thang, bậc thềm nhà, bàn bếp, bàn chậu, đá 
granite khác, ... Chủng loại: CÁC LOẠI NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC, THANH HOÁ, ... 
    +   Các loại đá tự nhiên, nhân tạo, đá khác, ... ốp trang trí theo thiết kế 
    +   Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Lắp đặt điện nước: 
    +   Thi công lắp đặt hệ thống điện toàn bộ công trình: lắp đặt dây điện âm tường, trần, đế âm 
công tắc ổ cắm, tủ điện âm tường, thi công hệ thống thông tin, tín hiệu TV, điện thoại, internet, ... 
Lắp đặt thiết bị điện: chiếu sáng, công tắc, ổ cắm, thiết bị điện khác theo yêu cầu thiết kế 
    +   Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước toàn bộ công trình: Lắp đặt hệ thống cấp nước: bể 
ngầm, bể mái, trục kỹ thuật, các khu phụ, bếp, khác. Thi công hệ thống thoát nước: thoát sinh hoạt, 
thoát mưa, thoát phốt, ... lắp đặt thiết bị nước: bệt, chậu, sen vòi, chậu rửa bát, bình nóng lạnh, 
máy bơm, ... lắp đặt theo yêu cầu khác của thiết kế. 
    +   Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0904365883 
 
-   Các phương thức hợp tác khác theo yêu cầu của khách hàng! 
 
*   Tiếp cận trao đổi, đàm phán với khách hàng: 
-   HCC đến trực tiếp nhà khách hàng 
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-   Hoặc khách hàng có thể đến địa chỉ của HCC 
-   Hoặc có thể trao đổi qua điện thoại, e-mail 
*   HCC báo giá đến khách hàng qua các phương tiện: 
-   Bằng văn bản gửi trực tiếp 
-   Bằng văn bản gửi chuyển phát qua bưu điện 
-   Gửi qua e-mail 
-   Bằng cách HCC gọi điện thoại 
-   Gửi qua fax 
-   Báo giá qua trao đổi tiếp xúc với khách hàng 

 

C«ng ty x©y dùng hïng anh hcc 
Gi¸m ®èc 

 
 
 
 
 

NguyÔn Hïng Anh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HCC rÊt mong ®îc hîp t¸c cïng Quý Kh¸ch hµng! 
Mäi th«ng tin xin vui lßng tham kh¶o t¹i www.xaydunghcc.com hoÆc ®iÖn tho¹i ®Õn 0904365883 
HCC chóc Quý kh¸ch hµng ®Çu t, chi tiªu x©y dùng hiÖu qu¶!  


