
1.1 Rèm vải nhập khẩu Japan - Cản sáng - Chống 
cháy
Chất liệu: Vải sợi, sợi thủy tinh chống cháy
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu Châu Âu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao tầng, biệt thự, 
khách sạn

1. RÈM VẢI CHỐNG NẮNG

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

           Đơn giá trên đã bao gồm các phụ kiện và công lắp ráp hoàn chỉnh trong nội thành
           Quý khách không phải thanh toán bất cứ chi phí gì thêm

980.000đ
1.200.000đ

khách sạn
Đặc biệt: Vải chống cháy
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

1.2 Rèm vải cao cấp nhập khẩu
Chất liệu: vải sợi nhập Thái Lan, Turkey, Shanghai
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu Châu Âu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao tầng,...
Đặc biệt: Cản sáng, cản nhiệt 100%
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

1.3 Rèm cao cấp vải Jotex
Chất liệu: vải sợi
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Biệt Thự, căn hộ cao cấp. (Hàng độc 
quyền)
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

1.200.000đ

800.000đ
1.180.000đ

550.000đ
780.000đ



1.4 Rèm lá dọc SALE OFF
Chất liệu: Vải sợi
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, chung cư, căn hộ
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

1.5 Rèm vải 2 lớp cao cấp
Chất liệu: Vải sợi + voan mỏng
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao tầng,...
Đặc biệt: 1 lớp trang trí và 1 lớp chống nắng
Bảo hành sản phẩm: 36 tháng

1.6 Rèm motor tự động thông minh
Xuất xứ: Châu Âu
Quý khách sử dụng motor rèm vải tự động, điều khiển từ 
xa
Trọn bộ: 1 Bộ motor, 1 Remote điều khiển, Sách hướng 
dẫn sử dụng

760.000đ
980.000đ

960.000đ
1.260.000đ

5.850.000đ
12.000.000đdẫn sử dụng

Chuyên dùng: nhà ở, căn hộ, văn phòng cty, khách sạn, 
cửa thông tầng,…
(Đơn giá: Tính theo bộ)
Bảo hành sản phẩm: 5 Năm

1.7 Rèm vải Hàn Quốc SALE OFF
Chất liệu: Vải sợi + chống nắng 80-95%, chống tia UV. Vải 
trơn
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao tầng, biệt thự, 
khách sạn

1.8 Rèm vải SOLID cản sáng SALE OFF
Chất liệu: Vải sợi hoa văn đẹp và một màu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, chung cư, căn hộ

Giảm giá 
50%

305.000đ
365.000đ

Giảm giá 
70%

285.000đ
305.000đ

12.000.000đ



1.9 Bộ Motor tự động thông minh SALE OFF
Xuất xứ: Đài loan
Quý khách sử dụng motor rèm vải 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)
Bảo hành sản phẩm: 5 Năm (1 đổi 1)

Giảm giá 
50%

Giá: Liên hệ

2. RÈM VẢI VOAN TRANG TRÍ
           Đơn giá trên đã bao gồm các phụ kiện và công lắp ráp hoàn chỉnh trong nội thành
           Quý khách không phải thanh toán bất cứ chi phí gì thêm

2.1 Rèm vải voan mỏng Hàn Quốc (Korea)
Chất liệu: Vải voan trơn
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ,...
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

2.2 Rèm voan mỏng Nhật (Japan)
Chất liệu: Sợi polyeste, voan họa tiết sang trọng
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao cấp, biệt thự, 
khách sạn,...
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

520.000đ
620.000đ

590.000đ
720.000đ



2.3 Rèm voan thêu hoa văn
Chất liệu: sợi polyeste, thêu vi tính, hoa văn đẹp
Thanh treo, phụ kiện nhập khẩu
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao cấp, biệt thự, 
khách sạn,...
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

2.4 Rèm voan Hàn Quốc SALE OFF
Chất liệu: Vải voan trơn
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ, Spa...
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

Giảm 50%
250.000đ
290.000đ

Giá: Liên hệ

3. RÈM VẢI ROMAN CHỐNG NẮNG

3.1 Rèm vải Roman 1 lớp
Chất liệu: Vải gấm hoa văn chống nắng
Thanh treo: Thanh nhôm hợp kim sơn tĩnh điện
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao cấp, biệt thự, 
khách sạn,...
(Đơn giá: Tính theo mét vuông M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

3.2 Rèm vải Roman 2 lớp
Chất liệu: Vải gấm hoa văn chống nắng
Thanh treo: Thanh nhôm hợp kim sơn tĩnh điện
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Nhà ở gia đình, căn hộ cao cấp, biệt thự, 
khách sạn,...
(Đơn giá: Tính theo mét vuông M2)
Bảo hành sản phẩm: 12 tháng

           Đơn giá trên đã bao gồm các phụ kiện và công lắp ráp hoàn chỉnh trong nội thành
           Quý khách không phải thanh toán bất cứ chi phí gì thêm

520.000đ
690.000đ

Liên hệ



4. RÈM VẢI PHÔNG SÂN KHẤU, HỘI TRƯỜNG

4.1 Rèm phông hội trường

Chất liệu: Vải thun trơn 1 màu, thun hoa văn,...
Thanh treo: Thanh hợp kim nhôm hoặc inox
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Sân khấu, hội trường, nhà hàng, khách 
sạn, nhà ở,…

4.2 Phông rèm sân khấu

Chất liệu: Vải thun, vải nhung,...
Thanh treo: Thanh hợp kim nhôm hoặc inox
Kiểu rèm: Cataglou, theo thiết kế,...
Chuyên dùng: Sân khấu, hội trường, nhà hàng, khách 
sạn,…

Giá: Liên hệ

325.000đ
385.000đ



4.3 Hệ thống Bộ Motor tự động Rèm sân khấu

Xuất xứ: Japan bảo hành 5 năm
Thanh treo: Thanh treo đặc biệt dùng tự động
Vận hành: auto bằng remost và công tắc
Chuyên dùng: Sân khấu, hội trường lớn
Bảo hành sản phẩm: 5 năm

780.000đ
850.000đ



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


