
10 Báo Chi Phí xây dựng nhà trọn gói 4 tầng
Quận Tân Bình, TPHCM

Nhận làm thi công nhà phần thô nhanh nhất Quận

Bình Tân

Chuyên xây dựng nhà phố phần thô 5 tầng Quận Phú

Nhuận

Đội thợ thi công nhà trọn gói tốt nhất

Quận Tân Bình. Bài viết cập nhật 10 báo

giá, báo chi phí thi công xây dựng nhà

trọn gói 4 tầng uy tín tại Tân Bình

Hồ CHí MINH, TâN BìNH, VIệT NAM,

August 10, 2022 /EINPresswire.com/ --

Báo giá xây nhà trọn gói quận Tân Bình

mới nhất và cung cấp những thông tin

quan trọng liên quan đến chi phí xây

nhà và vấn đề thuê nhà thầu xây dựng

nhà trọn gói.

Công ty xây dựng Hưng Phú Thịnh

Bảng báo giá xây nhà trọn gói Hưng

Phú Thịnh

Tùy thuộc vào từng chủng loại vật tư

mà gia chủ lựa chọn, đơn giá xây dựng

của Hưng Phú Thịnh được chia thành 3

nhóm chính như sau:

+ Nhóm vật tư cơ bản: Giá xây dựng

nhà giao động từ 4.500.000đ/m2 đến

5.000.000đ/m2.

+ Nhóm vật tư phổ biến: Giá xây dựng

nhà giao động từ 5.000.000đ/m2 đến

5.500.000đ/m2.

+ Nhóm vật tư cao cấp: Giá xây dựng

nhà giao động từ 5.500.000đ/m2 đến

6.000.000đ/m2.

Lưu ý:

Giá trên đây áp dụng cho công trình nhà phố có diện tích được xây dựng từ 50m2, tổng diện tích
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từ 200m2 đường hẻm vận chuyển vật tư từ 4m trở lên.

Đối với diện tích đất dưới 50m2, tổng diện tích xây dựng dưới 200m2, đường hẻm nhỏ hơn dưới

4m hoặc yêu cầu cao hơn như Chuyên xây dựng biệt thự phố phần thô Quận 1 tân cổ điển, biệt

thự cổ điển .... vv đơn giá có thể cao hơn 10 % đến 30%.

Để có thể nhận được một báo giá cụ thể, chi tiết và chính xác hơn, Hưng Phú Thịnh khuyến khích

chủ đầu tư nên liên hệ trực tiếp công ty để được tư vấn kỹ hơn về pháp lý, thiết kế, thi công, để

đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng, cũng như mang lại một công trình có tính thẩm mỹ cao

hơn, phù hợp hơn.

Thông tin liên hệ:

+ ĐC: 56 Đường số 7, Khu Phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

+ SĐT: 0908.0 05.545

+ Email: xd.hungphuthinh123@gmail.com

+ Website: hungphuthinh.vn

Xây dựng Minh Bảo

Với kinh nghiệm dày dặn cùng sự nghiên cứu phát triển không ngừng trau dồi kinh nghiệm trong

lĩnh vực thiết kế và xây dựng, Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Minh Bảo là địa chỉ đáng tin cậy

của hàng ngàn khách hàng với mục đích nhanh chóng sở hữu một ngôi nhà chất lượng, sang

trọng và hiện đại. Thêm vào đó, mức giá xây nhà trọn gói quận  Tân Bình được Minh Bảo triển

khai cũng hết sức hợp lý, và cò nhiều chương trình ưu đãi khủng khi ký hợp đồng xây nhà với

chúng tôi.

Báo giá xây nhà trọn gói Minh Phương

Xây phần thô trong xây nhà trọn gói trên Minh Phương cung cấp toàn bộ nhân công xây, tô, ốp

lát và hoàn thiện căn nhà. Vật liệu phần thô chúng tôi cung cấp bao gồm xi măng, sắt thép, cát

đá, gạch xây, coffa, định bạt, bê tông thương phẩm hoặc bê tông trộn tay bằng máy thủ công.

Vật liệu mà chủ đầu tư cung cấp khi lựa chọn dịch vụ xây nhà trọn gói tại Minh Phương là gạch

ốp, lát tường nhà vệ sinh.

XD Quang Minh

Để giúp quý khách có thể tự tính toán và dự trù được chi phí xây dựng nhà ở của mình. Hôm nay,

Công ty TNHH Kiến Trúc XD Quang Minh xin gửi đến quý khách hàng đơn giá xây dựng nhà ở

trọn gói tại quận Tân Bình mới nhất hiện nay của chúng tôi

Giá xây thô: 2.900.000 - 3.300.000 vnđ/ m2, phụ thuộc vào diện tích sàn và điều kiện thi công

thực tế.

Giá xây nhà trọn gói Tân Phú: 4.400.000 - 6.000.000 vnđ/ m2, phụ thuộc vào diện tích sàn và vật

tư hoàn thiện ngôi nhà.

xây dựng Quân Bảo

Nhận làm xây dựng biệt thự trọn gói Quận 8 là một dịch vụ xây dựng mà các nhà thầu đưa ra. Để

giúp cho chủ đầu tư không phải tốn nhiều thời gian, công sức. Tiết kiệm được các chi phí mà vẫn

có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà đẹp. Thay vì phải tự tay lên kế hoạch tất cả các công đoạn
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cho ngôi nhà của mình. Hay sắp xếp để tìm các nguyên liệu như tìm vật liệu, lên đơn giá. Dự toán

các khoản chi phí,chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng,… Tất cả các công việc này sẽ được

bàn giao. Cho nhà thầu thi công xây dựng phụ trách

Việt Quang Group

Việt Quang biết rằng trước khi xây nhà chúng ta đều có nhiều điều cần phải lo lắng và lựa chọn

như: Thiết kế ra làm sao? Ai sẽ giúp chúng ta thiết kế một căn nhà theo ý muốn? Đơn giá xây

dựng nhà cấp 4, mặt tiền nhà phố – biệt thự thế nào là phù hợp với số tiền chúng ta hiện đang

có? Rồi nên chọn công ty xây dựng nào để trao gửi niềm tin ?…

Xin giới thiệu với Quý Khách Công ty cổ phần Việt Quang Group là công ty chuyên thiết kế, thi

công xây dựng nhà, sửa chữa nhà ở dân dụng: nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự… tại quận Tân Bình.

Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư giỏi, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trong công việc,

cùng với đội ngũ công nhân nhanh nhẹn, chăm chỉ, kinh nghiệm làm việc nhiều năm. Với tiêu chí

uy tín – chất lượng – tận tâm – tử tế làm việc hăng say, vui vẻ, mang đến Quý khách hàng chất

lượng tốt nhất.

Hưng Phú Thịnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phú Thịnh
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xd.hungphuthinh123@gmail.com
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