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TRẦN NHÔM VÀ CHẮN NẮNG BASI VIỆT NAM 

BASI ALUMI CEILING VIET NAM CO., LTD 
Văn phòng: Số 21 Ngõ 215 Định Công Thượng – Quận Hoàng Mai – Tp.Hà Nội. 

Nhà máy 1 : Lô 9,10 Cụm CN Quất Động, Thường Tín, Hà Nội. 
Nhà máy 2 : Cụm công nghiệp Rùa Hạ, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội 

Hotline : 0974566196 

Website: www.basi.com.vn 

 

BÁO GIÁ TRẦN NHÔM-TẤM ỐP NHÔM 

& NHÔM CHẮN NẮNG 

      
TT HÌNH ẢNH  THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

1 

 

TRẦN NHÔM BASI CLIP IN 600x600 
Làm từ hợp kim siêu bền, bề mặt đục lỗ 
D18mm (hoặc không đục lỗ) sơn tĩnh điện cao 

cấp màu trắng.  
Kích thước 600x600x0.6mm 
Xương tam giác: 1.8md/m2 (thanh dài 3m) 
Móc tam giác: 2 chiếc/m2. 
Nối tam giác: 0.4 chiếc/m2 
Xương c38: 1md/m2 ( Thanh dài 3m) 
Móc C38: 1 chiếc/m2 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

M2 1 340,000 

2 

 

TRẦN NHÔM BASI LAY IN 600x600 
Làm từ hợp kim siêu bền, bề mặt đục lỗ 
D18mm (hoặc không đục lỗ) sơn tĩnh điện cao 
cấp màu trắng.  
Kích thước 600x600x0.6mm 
Định mức 1m2 : 2.78 tấm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

Tấm 1 91,000 

3 

 

TRẦN NHÔM BASI 85C SHAPED  
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi nhũ. 
Bản rộng : 85mm 
Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: Khung thép 1m/m2 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 340,000 

4 

 

TRẦN NHÔM BASI CELL CARO 

100x100x50x15 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng. 
Độ dày: 0,5mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: Móc treo 1.5c/m2 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 450,000 

5 

 

TRẦN NHÔM BASI U 30x70 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu vân gỗ, trắng, ghi 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 30mm 
Chiều cao : 70mm 
Khe hở 2 thanh: 70mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 640,000 

 

 

 

 

 

http://www.basi.com.vn/
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6 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U 50x40 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 50mm 
Chiều cao : 40mm 
Khe hở 2 thanh: 50mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 
 

M2 1 510,000 

7 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U 50x63 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ SÁNG 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: Đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 
xuất  
Bản rộng : 50mm 

Chiều cao : 63mm 
Khe hở 2 thanh: 70mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 
 

M2 1 540,000 

8 

 

TRẦN NHÔM BASI U 50x63 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ SÁNG 

Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 50mm 
Chiều cao : 63mm 
Khe hở 2 thanh: 50mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 640,000 

9 

 

TRẦN NHÔM BASI U 50x90 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ SÁNG 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 50mm 
Chiều cao : 90mm 
Khe hở 2 thanh: 70mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 630,000 

10 

 

TRẦN NHÔM BASI U 38x45 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 38mm 
Chiều cao : 46mm 
Khe hở 2 thanh: 60mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 510,000 

11 

 

TRẦN NHÔM BASI U 38x45 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 38mm 
Chiều cao : 46mm 
Khe hở 2 thanh: 80mm  
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 425,000 
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TRẦN NHÔM BASI U 38x70 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ 

Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 38mm 
Chiều cao : 70 mm 
Khe hở 2 thanh: 60mm  
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 640,000 

13 

 

TRẦN NHÔM BASI U 38x70 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 38mm 
Chiều cao : 70mm 
Khe hở 2 thanh: 80mm, tim tới tim thanh 
120mm 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 535,000 

14 

 

TRẦN NHÔM BASI U 38x100 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 38mm 
Chiều cao : 96mm 
Khe hở 2 thanh: 60mm  

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 760,000 

15 

 

TRẦN NHÔM BASI U 38x100 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 38mm 
Chiều cao : 96mm 

Khe hở 2 thanh: 80mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 630,000 

16 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U 30x100 SHAPED 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu VÂN GỖ SÁNG 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

Bản rộng : 30mm 
Chiều cao : 100mm 
Khe hở 2 thanh: 70mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 760,000 

17 

 

 

TRẦN NHÔM BASI MULTI B SHAPED 
Hệ hỗn hợp Gồm nhiều loại kết hợp 
Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Bản rộng : 80mm, 130mm, 180mm 
Chiều cao : 25mm. Khe hở 2 thanh: 20mm 

Note: Các tấm nhôm lắp độc lập hoặc lắp lẫn 
tùy biến 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 510,000 
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TRẦN NHÔM SÓNG BASI E145mm 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi đậm, vân gỗ. 
Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
Thanh U gai 1md/ m2 @1200mm 
Bản rộng : 150mm gồm 2 sóng 39 mm, 3 bụng 
sóng 28mm 
Chiều cao : 20 mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 583,000 

19 

 

 

TẤM ỐP TƯỜNG SÓNG BASI E145mm  
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi đậm, vân gỗ. 
Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: Ke cài đồng bộ 
Bản rộng : 150mm gồm 2 sóng 39mm và 3 
bụng 28mm 
Chiều cao : 20m 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

M2 1 530,000 

20 

 

Trần nhôm hệ kín BASI P180mm 
Bản rộng: 180mm, Sóng dương 158mm, sóng 
âm 6mm 
Chiều cao: 20mm 

Độ dày: 0,6mm 
Màu: Vân gỗ cây gỗ óc chó, vân gỗ sang, màu 
trắng, màu ghi, các màu khác liên hệ NMSX 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

M2 1 550.000 

21 

 

 

Trần nhôm kết hợp BASI P180mm và BASI 

E150mm 
Kết hợp giữa trần nhôm P180mm và E 150mm 
tạo ra sóng biến thiên thay đổi mang đến khác 
biệt hóa 
Màu vân gỗ, màu trắng, màu ghi 
Khung xương đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 
xuất 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

M2 1 550.000 

22 

 

Trần nhôm Basi B 88mm 
Bản rộng: 88mm 
Chiều cao: 20mm 
Độ dày: 0,6mm 
Khe hở 2 thanh 10mm. 

Phụ kiện: Khung xương đồng bộ. 
Màu: Vân gỗ cây gỗ óc chó, vân gỗ sang, màu 
trắng, màu ghi 
(Các màu khác liên hệ NMSX) 

M2 1 510.000 

23 

 

Trần nhôm Basi B 138mm 

Bản rộng: 138mm 
Chiều cao: 20mm 
Độ dày: 0,6mm 
Khe hở 2 thanh 10mm. 
Phụ kiện: Khung thép treo 1m/m2 
Màu: Vân gỗ cây gỗ óc chó, vân gỗ sang, màu 
trắng, màu ghi. 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

M2 1 440.000 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ISO 9001: 2015 

24 

 

Trần nhôm Basi B 188mm 
Bản rộng: 188mm 
Chiều cao: 20mm 

Độ dày: 0,6mm 
Khe hở 2 thanh 10mm. 
Phụ kiện: Khung thép treo 1m/m2 
Màu: Vân gỗ cây gỗ óc chó, vân gỗ sang, màu 
trắng, màu ghi. 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

M2 1 385.000 

25 

 

Trần nhôm Basi VAR 
Bản rộng: thay đổi tùy biến với một số modul 

lắp ghép với nhau: 
Hệ 30x25, 30x50, 30x70, 30x100, 80x20, 
80x25, 80x50, 80x70, 130x25, 135x45. 
Các kích thước này chọn lọc để lắp cùng lên 1 
thanh xương, cho bề mặt nhấp nhô tùy biến cả 
về chiều rộng và chiều cao. 
Màu Vân gỗ, trắng, ghi. 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

M2 1 630.000 

26 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI 85C 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi, vân gỗ 
Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: KHUNG THÉP XƯƠNG CÁ treo 
1.2m/m2 
Bản rộng : 85mm 
Chiều cao : 15mm 

Khoảng cách tim thanh đến tim thanh: 85mm 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

M2 1 396,000 

27 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI 132S 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 
Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: Móc treo 5 chiếc/m2 
Bản rộng : 132mm 

Chiều cao:144mm 
Khoảng cách tim thanh đến tim thanh:200mm 
(Màu khác đơn giá cộng thêm 10%). 

M2 1 396,000 

28 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI LÁ LIỄU 150 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 
Độ dày: 1.3mm 
Phụ kiện: Tay đỡ (150.000d/md), nắp bịt đầu 

(15.000d/chiếc) 
Bản rộng : 150mm 
Chiều cao: 24mm 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

MD 1 289,000 

29 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH THOI 150 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 
Độ dày: 1.3mm 
Phụ kiện: Tay đỡ (150.000d/md), nắp bịt đầu 

(15.000d/chiếc) 
Bản rộng : 150mm 
Chiều cao: 24mm 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

MD 1 310,000 
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LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH ĐẦU 

ĐẠN 45x100 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi, coffee. 
Độ dày: 1.5 mm 
Bản rộng : 45mm 
Chiều cao:100mm 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

MD 

1 185,000 

31 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH HỘP 

44x100 mm 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi, coffee 
Độ dày: 1.2 mm 
Phụ kiện: thanh đế cài bằng thép 

(60.000d/md) 
Bản rộng : 50mm 
Chiều cao:90mm 
 

MD 

1 195,000 

32 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH HỘP 

38x76mm 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 

Độ dày: 1.2mm 
Bản rộng : 38mm 
Chiều cao:76mm 
(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

MD 

1 160,000 

33 

  

Hệ cửa chuyển động 
Khung bao sử dụng hệ khung nhôm hộp 38x76 
mm độ dày 1.8mm 
Thanh đỡ sử dụng hệ nhôm thoi 100x18 độ dày 

1.2mmm 
Động cơ chuyển động tính riêng giá 3.8 triệu/ 
bộ 

M2 

1 3,000,000 

 

 

Ghi chú: 
- Đơn giá vật tư giao tại nhà máy Hà Nội. 
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT, vận chuyển. 
- Các hàng khác Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRẦN NHÔM VÀ CHẮN NẮNG BASI VIỆT NAM 
Mã số thuế    : 0108160369. 
Số 21/215 Định Công Thượng, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Tài khoản ngân hàng công ty  : 19132335468680  
Tại Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 
Tài khoản cá nhân Giám đốc Nguyễn Văn Hiền : 11023015645018 
Tại Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 
Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của công ty TNHH sản xuất trần nhôm và chắn nắng Basi Việt Nam. 

                Hà Nội, Ngày 02 tháng 03 năm 2022 

                                                                                                                  ĐẠI DIỆN BASI VIỆT NAM 

 

 

 

 

  

 


