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NHÀ PHỐ LIỀN KỀ - 3,3TR/M2

- Áp dụng : HCM và các tỉnh 
lân cận, diện tích >150m2
- Gói : thi công vật tư và nhân công phần thô +
nhân công hoàn thiện
- Vật liệu: betong thương phẩm, cát vàng, xi
măng insee, đá Q8, chống thấm kova,  ống nước
Bình Minh, dây điện Cadivi... 

BÁO GIÁ THI CÔNG - GÓI CHUẨN 

NHÀ CHUNG CƯ - 4TR/M2 

- Áp dụng : HCM và các tỉnh
lân cận, diện tích >60m2
- Gói : nhân công và vật tư hoàn thiện + nội thất
cơ bản + thiết bị cơ  bản 
- Vật liệu: cát vàng, xi măng insee,  chống thấm
kova,  ống nước Bình Minh, dây điện Cadivi, gỗ
nội thất cơ bản loại MDF - MFC , gạch viglacera,
trần thạch cao Vĩnh Tường, sơn nước dulux -
Maxylite, thiết bị vệ sinh cơ bản...

HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ THÔ 3,6TR/M2

- Áp dụng : HCM và các tỉnh
lân cận, diện tích >150m2
- Gói : nhân công và vật tư hoàn thiện + nội thất
cơ bản, thiết bị cơ bản 
- Vật liệu: cát vàng, xi măng insee,  chống thấm
kova,  ống nước Bình Minh, dây điện cadivi, gỗ nội
thất cơ bản loại MDF - MFC , gạch viglacera, trần
thạch cao Vĩnh Tường, sơn nước dulux, thiết bị vệ
sinh cơ bản, cầu thang đá đen Huế - trắng suối
lau, lan can kính, tay vịn gỗ, cửa phòng gỗ, cửa
WC nhựa - nhôm 

Gọi ngay cho chúng tôi

để được tư vấn miễn phí  

0918.411.499 

 0932.638.887



- Áp dụng : cho HCM và các tỉnh
lân cận, diện tích >120m2
- Gói : nhân công và vật tư phần thô, hoàn
thiện + nội thất cao cấp, thiết bị cao cấp
- Vật liệu: cát vàng, xi măng insee,  chống
thấm kova,  ống nước Bình Minh, dây
điện cadivi, gỗ nội thất cao cấp loại MDF-

MFC chống ẩm- gỗ sồi  , gạch viglacera
cao cấp, trần thạch cao Vĩnh Tường, sơn
nước dulux lau chùi, thiết bị vệ sinh cao
cấp, cầu thang đá đen kim sa - trắng , lan
can kính, tay vịn gỗ, cửa phòng gỗ căm
xe, cửa WC nhựa - nhôm xinfa

BÁO GIÁ THI CÔNG  
 GÓI CAO CẤP

NHÀ PHỐ LIỀN KỀNHÀ PHỐ LIỀN KỀ  
CHỈ TỪ 3,5 TRIỆU /M2CHỈ TỪ 3,5 TRIỆU /M2

- Áp dụng : cho HCM và các tỉnh
lân cận, diện tích >120m2
- Gói : thi công vật tư và nhân công
phần thô + nhân công hoàn thiện
- Vật liệu: betong thương phẩm Lê
Phan, cát vàng Tân Ba, xi măng Insee,

đá xanh, gạch tuynel, chống thấm
kova,  ống nước Bình Minh loại dày,

dây điện Cadivi ...

- Áp dụng : cho kv tp HCM và các
tỉnh
lân cận, diện tích >100m2
- Gói : nhân công và vật tư hoàn
thiện + nội thất cao cấp, thiết bị cao
cấp
- Vật liệu: cát vàng, xi măng insee, 

 chống thấm kova,  ống nước Bình
Minh, dây điện cadivi, gỗ nội thất cao
cấp loại MDF- MFC chống ẩm- gỗ sồi  
, gạch viglacera cao cấp, trần thạch
cao Vĩnh Tường, sơn nước dulux lau
chùi, thiết bị vệ sinh cao cấp, cầu
thang đá đen kim sa - trắng , lan can
kính, tay vịn gỗ, cửa phòng gỗ căm
xe, cửa WC nhựa - nhôm xinfa

HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ THÔ, CHUNG CƯHOÀN THIỆN NHÀ PHỐ THÔ, CHUNG CƯ  
CHỈ TỪ 4,1TRIỆU /M2CHỈ TỪ 4,1TRIỆU /M2

BIỆT THỰ RIÊNG LẺBIỆT THỰ RIÊNG LẺ  
CHỈ TỪ 5,9 TRIỆU /M2CHỈ TỪ 5,9 TRIỆU /M2

GIẢM 50% THIẾT KẾGIẢM 50% THIẾT KẾ  



GIỚI THIỆU
Công ty ONG ARCH là một công ty chuyên nghiệp
cung cấp các giải pháp tư vấn trong các lĩnh vực :
Tư vấn thiết kế thi công kiến trúc, xây dựng và nội
ngoại thất nhà ở dân dụng, nhà ở chung cư, nhà ở

biệt thự, nhà hàng khách sạn, quán bar cà phê, văn
phòng làm việc, công trình công cộng…

Khi không gian sống là
tác phẩm nghệ thuật

DỊCH VỤ
T H I Ế T  K Ế  

Nhà phố, nhà biệt thự, chung cư, nhà hàng, khách
sạn, quán bar, cơ sở hạ tầng, các công trình văn

hóa...

T H I  C Ô N G  X Â Y  D Ự N G  
Đội ngũ thi công xây dựng chuyên nghiệp, chuyên

thi công các dự án cao tầng, các dư án nhà ở riêng
lẻ, cải tạo, thi công cơ sở hạ tầng 

T Ư  V Ấ N  
Có đội ngũ cán bộ nhân viên Chuyên tư vấn các dự

án  lớn, chuyên môn cao. 


