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TRỤ LẮP ĐÈN CHIẾU THỦY TMCT TRỤ

Trụ có chiều cao từ 6-10m; hình côn 

hoặc bát giác ; mạ nhúng kẽm nóng
II 1,920,000           

TRỤ CHIẾU SÁNG TRÒN, HÌNH 

COL-6M, MẠ NHÚNG KẼM NÓNG
TRỤ

Chiều cao trụ đèn chiếu sáng : 6m ;Tôn 

dày 3mm ;Mặt bích 375x375x10 mm 

;Khoảng cách tâm 4 lỗ bắt bulông : 

300mm ;Đường kính đáy : 156mm; 

Đường kính ngọn : 60mm ;Toàn bộ trụ 

sau khi gia công được nhúng kẽm nóng.

II 2,280,000           

Chiều cao trụ đèn chiếu sáng : 7m ;Tôn 

dày 3mm ;Mặt bích 375x375x10 mm 

;Khoảng cách tâm 4 lỗ bắt bulông : 

300mm ;Đường kính đáy : 156mm; 

Đường kính ngọn : 60mm ;Toàn bộ trụ 

sau khi gia công được nhúng kẽm nóng.

II 2,580,000           

Chiều cao trụ đèn chiếu sáng : 8m ;Tôn 

dày 3mm ;Mặt bích 375x375x10 mm 

;Khoảng cách tâm 4 lỗ bắt bulông : 

300mm ;Đường kính đáy : 156mm; 

Đường kính ngọn : 60mm ;Toàn bộ trụ 

sau khi gia công được nhúng kẽm nóng.

II 3,060,000           

TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ HOA VĂN ĐQ-1006 TRỤ

TRỤ ĐÈN
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Thân gang sơn tỉnh điện; chóa nhựa cao 

cấp ; màu đen, xanh; bao gồm cầu tròn 

thủy tinh; chiều cao toàn trụ 3,8m; chiều 

cao đế trụ 1,1m; mã 3+1

II 7,296,000           

TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ HOA VĂN ĐQ-1007 TRỤ

Thân gang sơn tỉnh điện; chóa nhựa cao 

cấp ; màu đen, xanh; bao gồm cầu tròn 

thủy tinh; chiều cao toàn trụ 3,8m; chiều 

cao đế trụ 1,4m; mã 3+1

II 8,040,000           

Bộ móng  sắt cho đế II 216,000              

TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ HOA VĂN ĐQ-306 TRỤ

Thân gang sơn tỉnh điện; chóa cao cấp ; 

màu đen, xanh; chiều cao toàn trụ 3,2m; 

chiều cao đế trụ 1,4m; mã 3+1

II 3,840,000           

Bộ móng  sắt cho đế II 216,000              
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