
 

                                  CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG TÂM PHÁT 

Địa chỉ : 112/22 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM - Điện thoại : 0938.300.468                 

                 

BẢNG GIÁ THI CÔNG KEO RON MAGICPRO-CHÀ RON 

SÀN GẠCH CỦA HỒNG TÂM PHÁT! 

 

Bảng giá thi công chà ron sàn gạch của Hồng Tâm Phát chúng tôi tùy thuộc vào các 

yếu tố sau: 

1. Ron sàn gạch mới xây dựng (chưa có ron gạch) 

 Mạch ron hiện tại có gì như: bụi bẩn, xi măng dư nhiều hay ít 

 Độ bẩn của bề mặt sàn khu vực thi công làm ron 

 Độ hẹp và rộng của đường ron khu vực thi công 

 Loại gạch lớn nhỏ trong nhà, trong phòng tắm, trong toilet …  

 Loại gạch, đá nhám hay bề mặt bóng 

 Mặt bằng cần chà ron là mặt đứng hay mặt sàn 

 Sau cùng là thời gian thi công ngày hay đêm  

2. Ron sàn gạch cũ (đã có ron và đã sử dụng) 

 Chất liệu đường ron hiện hữu  

 Độ bẩn của bề mặt sàn khu vực thi công làm ron 

 Độ hẹp và rộng của đường ron khu vực thi công 

 Loại gạch lớn nhỏ trong nhà, trong phòng tắm, trong toilet …  

 Loại gạch, đá nhám hay bề mặt bóng 

 Mặt bằng cần chà ron là mặt đứng hay mặt sàn 

 Sau cùng là thời gian thi công ngày hay đêm  

Công ty Hồng Tâm Phát chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá thi công 

keo ron Magicpro chi tiết cho từng hạng mục như sau (căn cứ cơ bản theo 3 yếu tố là kích 

thước gạch, chất liệu ron cũ và độ rộng của ron gạch): 

► Dịch vụ thi công 1: Bảng giá thi công keo ron Magicpro cao cấp chống thấm, chống 

bụi bẩn (Chà ron sàn gạch mới - keo ron MagicPro). 

STT Kích Thước Loại Gạch Độ Rộng Của Ron Giá Thi Công 

(bao vật tư) 

1 Loại gạch 40x40 Ron rộng từ 1,8 - 2,5mm 130.000/m2 - 140.000/m2 

2 Loại gạch 60x60 Ron rộng từ 1,8 - 2,5mm 110.000/m2 - 120.000/m2 

3 Loại gạch 80x80 Ron rộng từ 1,8 - 2,5mm 90.000/m2 - 100.000/m2 

4 Các loại gạch khác Các loại ron khác Khảo sát và báo giá tại chỗ 
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► Dịch vụ thi công 2: Bảng giá thi công keo ron Magicpro cao cấp chống thấm, chống 

bụi bẩn tuyệt đối (Thay ron cũ bằng keo ron MagicPro). 

STT Kích Thước Loại Gạch Độ Rộng Của Ron Giá Thi Công 

(bao vật tư) 

1 Loại gạch 40x40 Ron rộng từ 1,8 - 2,5mm 160.000/m2 - 180.000/m2 

2 Loại gạch 60x60 Ron rộng từ 1,8 - 2,5mm 150.000/m2 - 160.000/m2 

3 Loại gạch 80x80 Ron rộng từ 1,8 - 2,5mm 140.000/m2 - 150.000/m2 

4 Các loại gạch khác Các loại ron khác Khảo sát và báo giá tại chỗ 

 

► Dịch vụ thi công 3: Bảng giá thi công keo ron Magicpro cao cấp chống thấm, chống 

bụi bẩn tuyệt đối (Chuyên cho toilet và nhà tắm khoảng 2,8m2 - 3,5m2). 

- Sàn toilet, nhà tắm (chà ron mới lần đầu): 800.000/cái -> 1.800.000/cái 

- Sàn toilet, nhà tắm (thay ron cũ): 1.500.000/cái -> 3.000.000/cái 

- Vách toilet, nhà tắm (chà ron mới lần đầu): Khảo sát thực tế 

- Vách toilet, nhà tắm (thay ron cũ): Khảo sát thực tế 

Note: Ngoài cách tính giá thi công keo ron Magicpro theo từng hạng mục như bảng trên thì 

Công ty chúng tôi cũng có thể báo trọn gói sau khi chuyên gia về ron của chúng tôi khảo sát thực 

tế và kiểm tra kỹ lưỡng. 
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