
1.1 Rèm lá dọc chống nắng - chống cháy
Vải nhựa: polyeste, phủ bóng có tác dụng chống nắng 
100%, cách nhiệt
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt

1. RÈM SÁO LÁ DỌC (RÈM VĂN PHÒNG)

BẢNG GIÁ MÀN SÁO TITA (RÈM VĂN PHÒNG)
(Áp dụng từ ngày 15/07/2020 cho đến khi có thông báo mới)

           Được làm bằng vải nhựa polyeste, thiết kế đơn giản, thích hợp với không gian hiện đại. Dễ sử dụng 
được lắp đặt cho các cửa đi, cửa sổ văn phòng công ty, các tòa nhà cao tầng, nhà ở, khách sạn… Là lựa chọn 
kinh tế tốt nhất
           Rèm sáo đứng có thể xoay lật phải/trái 180 độ, kéo qua 1 hoặc 2 bên, điều chỉnh mức độ ánh sáng cho 
căn phòng, mức độ che nắng tùy theo chất liệu màn lá, dễ sử dụng…

Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: nhà ở, văn phòng công ty, khách sạn
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

1.2 Rèm lá dọc vải lưới chống cháy
Vải nhựa: polyeste có tác dụng chống nắng 100%, cách 
nhiệt, chống bám bụi
Hoa văn: trơn hoặc sọc
Chuyên dùng: nhà ở, văn phòng cty, khách sạn
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

1.3 Rèm lá dọc vải trơn chống nắng
- Chất liệu: Vải chống nắng 100%
Hoa văn: đa dạng
Chuyên dùng: nhà ở, văn phòng cty, khách sạn
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

375.000đ
435.000đ

397.000đ
430.000đ

395.000đ
365.000đ



1.4 Rèm lá dọc SALE OFF
- Vải nhựa: polyeste, xuyên sáng 90%
Hoa văn: đa dạng, nhiều màu sắc
Chuyên dùng: nhà ở, văn phòng cty, khách sạn
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

265.000đ
285.000đ

2. MÀNH RÈM CUỘN THƯƠNG HIỆU TITA
           Mành rèm cuộn: Lắp cho các ô cửa sổ, khung cửa kính của văn phòng, công ty, các tòa nhà cao tầng, 
nhà hàng, khách sạn, nhà phố, chung cư,...
           Mành rèm cuộn được điều khiển theo dạng cuộn lên xuống, dễ dàng điều chỉnh được ánh sáng. Có vải 
chống nắng 100%, cách nhiệt, chống bám bụi, Thanh nhôm sơn tĩnh điện trắng, chịu lực tốt, đạt tiêu chuẩn 
Châu Âu
            "GIẢI PHÁP SỐ 1 CHỐNG NẮNG 100% VÀ CẢN NHIỆT"

2.1 Mành rèm cuốn chống nắng - chống cháy cao 
cấp
Vải nhựa: polyeste, tác dụng chống nắng 100%, cách 
nhiệt, chống tia cực tím, chống bám bụi
Hoa văn: đa dạng, nhiều màu sắc
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Nhà ở, văn phòng cty, khách sạn
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

2.2 Mành rèm cuốn vải lưới chống cháy
Vải lưới: 70% polyeste 30% PVC, cản sáng 70-90%, có tác 
dụng cách nhiệt, chống nóng, chống tia cực tím
Hoa văn: đa dạng, nhiều màu sắc
Chuyên dùng: Quán café, nhà hàng, văn phòng cty, nhà ở
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

480.000đ
 510.000đ

460.000đ
520.000đ



2.3 Mành rèm cuốn chống nắng - cản nhiệt
Vải nhựa: polyeste, tác dụng chống nắng 100%, cách 
nhiệt, chống tia cực tím, chống bám bụi
Hoa văn: đa dạng, nhiều màu sắc
Chuyên dùng: nhà ở, văn phòng cty, khách sạn
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

2.4 Mành rèm cuốn SALE OFF
- Vải nhựa: polyeste, xuyên sáng 90%
Hoa văn: đa dạng, nhiều màu sắc
Chuyên dùng: nhà ở, văn phòng cty, khách sạn
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

2.5 BỘ MOTOR TỰ ĐỘNG
- Xuất xứ: Đài loan
Quý khách sử dụng motor màn sáo cuốn tự động, điều 
khiển từ xa

365.000đ
459.000đ

315.000đ

khiển từ xa
Trọn bộ: 1 Bộ motor, 1 Remote điều khiển, Sách hướng 
dẫn sử dụng
Chuyên dùng: nhà ở, căn hộ, văn phòng cty, khách sạn, 
cửa thông tầng,...
(Đơn giá: Tính theo bộ)

3.1 Mành rèm In tranh (Catalogue)
- Catalog: đa dạng, nhiều màu sắc
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Quán café, nhà hàng, văn phòng cty, nhà ở
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

           ƯU ĐIỂM: In tranh, In logo, Mục in UV của Korea bảo đảm sắc nét, đẹp. Chất liệu vải  PVC chống nắng, 
cản nhiệt. Có thể in các loại hình tranh phong cảnh, In logo công ty, In banner Quảng cáo,…

Liên hệ
Giảm 20%

3. RÈM CUỐN IN TRANH - IN LOGO  - IN QUẢNG CÁO

460.000đ
485.000đ



3.2 Mành rèm In Logo, In Quảng cáo
- Logo: file thiết kế
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Quán café, nhà hàng, showroom, văn 
phòng công ty
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

420.000đ
460.000đ

4. MÀN CẦU VỒNG - (MÀNH RÈM CẦU VỒNG)

4.1 Rèm cầu vồng chống nắng - chống cháy
Chất liệu: Vải Polyester 100%
Xuất xứ: Korea
Kích thước: Khổ ngang: 280cm - 320cm
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Quán café, nhà hàng, văn phòng cty, nhà 
ở,...
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

4.2 Rèm cầu vồng cản sáng - chống cháy - kháng 
khuẩn
Chất liệu: Vải Polyester 100%
Xuất xứ: Korea
Kích thước: Khổ ngang: 200cm - 260cm
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Quán café, nhà hàng, văn phòng cty, nhà 
ở,...
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

4. MÀN CẦU VỒNG - (MÀNH RÈM CẦU VỒNG)
           Mành rèm cầu vồng được điều khiển theo dạng cuộn lên xuống, điều chỉnh được ánh sáng. Có vải 
chống nắng 100%, cách nhiệt, chống bám bụi, Thanh nhôm sơn tĩnh điện trắng, chịu lực tốt, đạt tiêu chuẩn 
Hàn Quốc
            "GIẢI PHÁP SỐ 1 CHỐNG NẮNG 100% VÀ CẢN NHIỆT"

1.200.000đ
1.449.000đ

850.000đ
980.000đ

Bảo hành sản phẩm: 36 tháng



4.3 Rèm cầu vồng SALE OFF
Chất liệu: Vải Polyester 100%
Xuất xứ: Korea
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Quán café, nhà hàng, văn phòng cty, nhà 
ở,...
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

5.1 Mành rèm gỗ Art Cao Cấp
Chất liệu: gỗ nhập khẩu, 100% gỗ basswood thiên nhiên, 
dây than đay 2cm
Màu sắc: đa dạng
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Nhà ở, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, 

1.150.000đ
1.500.000đ

480.000đ
690.000đ

5. MÀNH RÈM GỖ CAO CẤP
           Mành rèm gỗ: chất liệu làm từ gỗ tự nhiên, đã được xử lý, sơn bóng bảo vệ chống mối mọt, có độ bền 
cao, độ thẩm mỹ tuyệt đối, dễ sử dụng. dễ vệ sinh bụi bẩn
           Có thể xoay lật lên xuống 180 độ, kéo lên ở nhiều độ cao hay thả thấp, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh 
mức độ ánh sáng cho căn phòng
           "SỰ LỰA CHỌN TỐT NHẤT CHO NGÔI NHÀ CAO CẤP"

Chuyên dùng: Nhà ở, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, 
Quán café, nhà hàng, văn phòng
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

5.2 Mành rèm gỗ Luxy Cao Cấp
Chất liệu: 100% gỗ thiên nhiên, dây than đay 20mm, lá 
50mm
Màu sắc: đa dạng
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Nhà ở, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, 
Quán café, nhà hàng, văn phòng
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

5.3 Mành rèm gỗ Tùng
Chất liệu: 100% gỗ thiên nhiên, dây than đay 20mm, lá 
50mm
Màu sắc: đa dạng
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Nhà ở, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, 
Quán café, nhà hàng, văn phòng, cao ốc
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

1.500.000đ

970.000đ
1.100.000đ

780.000đ
850.000đ



5.4 Mành rèm gỗ SALE OFF
Chất liệu: 100% gỗ thiên nhiên, có phủ PVC dây than đay 
20mm
Màu sắc: đa dạng
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Nhà ở, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, 
Quán café, nhà hàng, văn phòng, cao ốc
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

5.5 Mành rèm nhựa giả gỗ

Chất liệu: 100% nhựa giả gỗ, dây than đay 20mm, lá 
50mm
Màu sắc: đa dạng
Thanh treo: nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt
Chuyên dùng: Nhà ở, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, 
Quán café, nhà hàng, văn phòng, cao ốc
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

5.6 Bộ Motor rèm sáo gỗ(tự động)
- Xuất xứ: Đài loan

Giảm giá 15-
20%

Liên hệ

Liên hệ

- Xuất xứ: Đài loan
Motor mành rèm sáo gỗ tự động, điều khiển từ xa
Trọn bộ: 1 Bộ motor, 1 Remote điều khiển, Sách hướng 
dẫn sử dụng
Chuyên dùng: nhà ở, căn hộ, văn phòng cty, khách sạn, 
cửa thông tầng,...
(Đơn giá: Tính theo bộ)

           Mành rèm nhôm được làm từ những lá nhôm bản 2,5cm, được sử dụng nhiều trong các không gian 
hiện đại như các tòa cao ốc, văn phòng, khách sạn, các phòng khách, trường học, bệnh viện...
           Ưu điểm: có thể xoay lật lên xuống 180 độ, kéo lên nhiều độ cao hay thả thấp, giúp bạn dễ dàng điều 
chỉnh ánh sáng cho căn phòng. Khả năng che nắng tốt, chất liệu là nhôm rất nhẹ, được sơn tĩnh điện, nhiều 
màu sắc.

Liên hệ
Giảm 20%

6. MÀNH RÈM NHÔM (MÀN SÁO NHÔM)



6.1 Mành rèm nhôm nguyên chất
- Chất liệu: 100% nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt, chống 
bám bụi, dễ sử dụng
Màu sắc: đa dạng
Chuyên dùng: Nhà ở, khách sạn, Quán café, nhà hàng, văn 
phòng, cao ốc
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

6.2 Mành rèm nhôm sơn nhũ ánh kim
- Chất liệu: 100% nhôm sơn tĩnh điện, phun nhũ, sang 
trọng, chịu lực tốt, độ bền cao
Màu sắc: đa dạng
Chuyên dùng: Nhà ở, khách sạn, Quán café, nhà hàng, văn 
phòng, cao ốc
(Đơn giá: Tính theo mét M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

6.3 Mành rèm nhôm Art Cao Cấp
Chất liệu: 100% nhôm sơn tĩnh điện, in tranh không phai 
màu chịu lực tốt, độ bền cao
Màu sắc, mẫu: đa dạng
Mẫu tranh: Tranh đồng quê, thiên nhiên, hoạt hình,...
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

356.000đ
395.000đ

365.000đ
420.000đ

439.000đ
500.000đ

6.4 Mành rèm nhôm In tranh
Chất liệu: Decal chống trầy, in rõ nét, chống phai màu
Màu sắc: đa dạng
Mẫu tranh: Tranh đồng quê, thiên nhiên, hoạt hình,...
(Đơn giá: Tính theo bộ hình)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

6.5 Mành rèm nhôm SALE OFF

Chất liệu: 100% nhôm sơn tĩnh điện, không phai màu chịu 
lực tốt, độ bền cao
Màu sắc, mẫu: đa dạng
Chuyên dùng: Nhà ở, khách sạn, Quán café, nhà hàng, văn 
phòng, cao ốc
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

198.000đ
/bộ hình

Giảm giá
15% - 20%

Liên hệ



7.1 Mành rèm tre ngoài trời
- Chất liệu: 100% mành vỏ tre, đã được sử lý, chống mối 
mọt, sơn bóng bảo vệ, chịu lực tốt ngoài trời
Ưu điểm: Hàng chất lượng, tốt nhất có độ bền rất cao
Chuyên dùng: Chuyên dùng: nhà vườn, sân vườn, biệt 
thự, nhà hàng, khách sạn, resort…
(Đơn giá: Tính theo mét M2)

7.2 Mành rèm tăm tre Dệt máy
- Chất liệu: 100% tăm tre, đã được sử lý, chống mối mọt, 
sơn bóng bảo vệ, chịu lực tốt, dễ sử dụng
Màu sắc, hoa văn: đa dạng
Chuyên dùng: nhà vườn, sân vườn, biệt thự, nhà hàng, 
khách sạn, resort...
(Đơn giá: Tính theo mét M2)

Giá
Liên hệ

380.000đ
420.000đ

7. MÀNH RÈM TRE TRÚC (MÀN SÁO TRE TRÚC)
           Mành rèm tre trúc: làm từ chất liệu thiên nhiên là tre, được đan lại với nhau bằng công nghệ dệt tiên 
tiến, tạo thẩm mỹ cao. Có hình ảnh đồng quê, tranh theo yêu cầu
           Mành rèm tre có dạng nằm ngang, khi kéo lên có 2 dạng: 1 dạng xếp từng tầng (kiểu màn roman) và 1 
dang cuộn tròn cuốn lên
           Mành rèm tre tạo không gian mộc mạc, thiên nhiên thích hợp cho các sân vườn, biệt thự, resort, nhà 
hàng...

7.3 Mành rèm tăm tre Làm thủ công

- Chất liệu: 100% tăm tre, đã được sử lý, chống mối mọt, 
sơn bóng bảo vệ, chịu lực tốt, dễ sử dụng
Màu sắc, hoa văn: đa dạng
Chuyên dùng: nhà vườn, sân vườn, biệt thự, nhà hàng, 
khách sạn, resort…
(Đơn giá: Tính theo mét M2)

439.000đ
500.000đ



CHÚNG TÔI
MONG PHỤC VỤ VÀ LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN!


