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Nhận làm xây dựng nhà trọn gói hiện đại Quận Bình

Thạnh

Đội thợ xây dựng nhà phần thô hiện đại

Quận 11 TPHCM là ở đâu? Nên liên hệ

xây dựng thì công, báo giá nhà như thế

nào chuẩn nhất?

Hồ CHí MINH, QUậN 11, VIệT NAM,

August 10, 2022 /EINPresswire.com/ --

Trong những năm vừa qua, có rất

nhiều nhà thầu xây nhà quận 11 đã ra

đời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế xây

dựng nhà quận 11 hiện nay. Thế nhưng

đâu là một công ty thiết kế xây dựng

nhà quận 11 vừa chất lượng, đảm bảo

tính thẩm mỹ vừa đáp ứng được những

điều kiện pháp lý, chính sách bảo hành,

bảo trì và cam kết về chất lượng công

trình? thì nhiều gia chủ cần xây nhà mà

chưa tìm được hoặc không biết đến.

Công ty xây dựng Hưng Phú Thịnh

Bảng báo giá xây dựng phần thô ở

quận 11 chuyên nghiệp của Hưng Phú

Thịnh

Bảng giá xây dựng phần thô được

Hưng Phú Thịnh cung cấp dưới đây sẽ

giúp quý khách hàng có thể ước lượng

được chi phí xây dựng tổ ấm của mình

một cách dễ dàng, nhanh chóng. Bảng

giá được chia làm 3 hạng mục công

trình cơ bản:

+ Công trình nhà phố hiện đại: Giá thi

công phần thô giao động từ

3.000.000đ/m2 đến 3.300.000đ/m2.

+ Công trình biệt thự phố hiện đại: Giá thi công giao động từ: 3.300.000đ/m2 đến
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3.500.000đ/m2.

+ Công trình biệt thự cổ điển: Giá thi công giao động từ: 3.500.000đ/m2 đến 4.000.000đ/m2.

Ngoài gói xây dựng phần thô được đưa ra để tham khảo ở trên, tùy thuộc vào yêu cầu về thiết kế,

diện tích và vị trí thi công ngôi nhà, kiến trúc sư của Hưng Phú Thịnh sẽ làm việc trực tiếp với gia

chủ để đưa ra giá thi công phần thô chính xác và hợp lý cho khách hàng.

+ Về gói vật tư thô: Khách hàng có thể thay đổi theo ý muốn của mình, đồng thời Hưng Phú

Thịnh sẽ có người trực tiếp tư vấn để giúp khách hàng có thể đưa ra phương án tốt nhất.

+ Đơn giá xây dựng phụ thuộc vào diện tích xây dựng, mẫu thiết kế, vị trí thi công và thời điểm

xây dựng.

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 Việt Quang

Chúng tôi đã xây dựng nên hàng nghìn công trình chất lượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Minh và các khu vực lân cận. Việt Quang Group tự tin rằng sẽ mang đến cho Quý Khách các giải

pháp – một dịch vụ và một ngôi nhà hoàn hảo cùng với sự hài lòng tuyệt đối. Để tiện lợi hơn cho

các Quý Khách trong việc chọn nhà thầu xây nhà quận 11, cũng như nắm bắt được chi phí xây

nhà tại quận 11 chúng tôi sẽ báo giá xây nhà quận 11 cho các Quý Khách ngay.

Kiến Trúc Xây Dựng Không Gian Đẹp

Dịch vụ xây nhà trọn gói quận 11 thật sự mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch

vụ. Tuy nhiên, cần chọn đơn vị uy tín, quý khách mới nhận được hết những quyền lợi và lợi ích tối

ưu đó. Công ty xây dựng Không Gian Đẹp Sẽ giúp quý khách an tâm và hài lòng khi kiến tạo

không gian của mình. Vì thế, hãy tìm kiếm ngay cho mình đơn vị thi công tốt nhất để tận hưởng

cuộc sống như mơ với ngôi nhà đẹp nhất.

Xây Dựng Nhân Đạt

Các lĩnh vực hoạt động chính của nhà thầu xây dựng uy tín quận 11 chúng tôi hiện nay:

+ Tư vấn thiết kế kiến trúc và xin phép xây dựng

+ Dịch vụ sửa nhà ở quận 11

+ Thiết kế, thi công trang trí nội, ngoại thất công trình

+ Nhận thầu xây dựng nhà trọn gói

+ Nhận thầu xây dựng nhà phần thô

CÔNG TY XÂY DỰNG HUY HOÀNG

Dịch vụ xây nhà quận 11 trọn gói do công ty xây dựng Huy Hoàng cung cấp, bạn không phải lo

nghĩ bởi mọi hạng mục công việc từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thiện đều do chúng tôi đảm
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nhận. Việc xây nhà giờ đây đã nhẹ nhàng và đơn giản hơn khi khách hàng ký hợp đồng. Khi nhận

thầu, chúng tôi sẽ tính toán chi tiết từ: bản vẽ thiết kế, tiến độ thi công, giám sát từng giai đoạn,

kiểm tra chất lượng, đánh giá vật tư… minh bạch, rõ ràng và được ghi chép, tổng kết cụ thể trong

bảng báo giá.

Công ty Xây Dựng Nhà Phố

Công ty Xây Dựng Nhà Phố có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công, sửa

chữa, cải tạo và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp uy tín, chất lượng tại tp.HCM, và

các tỉnh thành lân cận khác. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân lành nghề, với nhiều năm

công tác  trong lĩnh vực thiết kế, thi công sửa chữa  và xây dựng. Thiết bị máy móc và công nghệ

thi công xây dựng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng với xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Hưng Phú Thịnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phú Thịnh
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