
 

 

                             BẢNG BÁO GIÁ                

Chúng tôi chân trọng gửi đến quý công ty bảng báo giá cho mặt hàng “thiết bị pccc” như sau:  

STT TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH 

1 

Quần, áo chống cháy 

Chất liệu: Bằng sợi Nomex có 2 lớp: Lớp chống cháy 

Nomex bên ngoài và lớp lót bên trong. Chất liệu 

Nomex mềm, thoáng mát chống cháy, cách nhiệt. Chịu 

được nhiệt độ 200-3000C, chịu được ngọn lửa trần 

trong thời gian 5-7 giây.Quần có 2 dây đeo lên vai. Áo 

và quần được thiết kế tách rời nhau tạo độ thoải mái 

khi tác nghiệp và có viền phát quang được may chắc 

chắc trên thân. chắc trên thân. Màu sắc: Xanh 

đen. Kích cỡ: M, L Xuất xứ; Trung Quốc 

Bộ 1.350.000 

 

2 

1. Quần áo chữa cháy Thông tư 48/2015/TT-BCA, 

2. Mũ chữa cháy Thông tư 48/2015/TT-BCA.  

3. Găng tay chữa cháy vàng cát Thông tư 48/2015/TT-BCA. 

4. Khẩu trang chữa cháy TT48 Thông tư 48/2015/TT-BCA 

5. Ủng chữa cháy xám đế đỏ Thông tư 48/2015/TT-BCA 

Xuất xứ; Việt Nam, có tem kiểm định BCA 

Bộ 750.000 

 

3 

Nón chữa cháy Màu Vàng/ Đỏ 
Vỏ mũ bảo hiểm, mặt nạ, khăn choàng, thành phần lớp 

đệm, thiết kế kiểu Bankui, phóng cách mới lạ, ngăn 

chặn vật sắc nhọn tác động, chống ăn mòn, ngăn chặn 

bức xạ nhiệt, phản xạ, vật liệu cách nhiệt, ánh sáng, 

chống phản chiếu. Vỏ chống cháy chịu nhiệt và chịu 

va đập, ngăn chặn đục thủng, với lớp đệm xốp, cơ cấu 

băng giảm xóc, có thể hạn chế tối đa suy thoái các tác 

động bên ngoài. Toàn bộ mũ bảo hiểm có một sức đề 

kháng mạnh mẽ, hiệu suất nhiệt độ cao, mũ bảo hiểm 

vỏ chịu nhiệt 360°C. Xuất xứ; Trung Quốc 

 

Cái 

Loại 1:  

750.000-  

 

loại 2: 

550.000 

 

4 

Bộ Quần áo chống cháy chịu nhiệt 5 món 

Chiụ nhiệt tráng nhôm. Chịu nhiệt 500 độ C, gồm: 

nón trùm đầu, 1 bộ quần áo, 1 găng tay, 1 đôi ống 

chân bảo vệ chân.  

Xuất xứ; Trung Quốc 

 

Cái 1.800.000 

 



5 

Ủng chữa cháy 
 Đế trong và đầu mũi ủng làm bằng thép 

Chịu được nhiệt độ > 500-600 độ C 

Chịu được ngọn lửa trần trong thời gian 2-7 giây. 

Chống lực va đập lên ngón chân Chống cắt, Chống 

đâm thủng (có lót đế thép) Chống tĩnh điện, Cách 

nhiệt, Bền nhiên liệu xăng, dầu Chống hóa chất, axit, 

kiềm Chống trượt, Đế đúc trực tiếp,  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Đôi 550.000 

 

6 

Găng tay chịu nhiệt 
Vật liệu: Sợi Nomex chống cháy định lượng 

195g/m3, chịu được nhiệt độ từ 300 độ C và 

ngọn lửa trần trong thời gian từ 2-6 giây.  

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

Đôi 280.000 

 

7 
Dây thả chậm nhà cao tầng 3  ầu 
Xuất xứ: Korea  

Bộ 7.500.000 

 

8 Xà băng dài 1.2m- VN Cái 280.000 

 

9 Búa tại cán gỗ nặng 5kg- VN Cái 250.000 

 

10 
Loa pin cầm tay 

Xuất xứ: Indonesia 
Đôi 1.550.000 

 

11 

Mặt nạ chống khói độc Phần đầu mặt nạ làm bằng vật 

liệu chống cháy, bên ngoài phủ lớp màng bạc nhôm để 

ngăn sự bức xạ nhiệt cao, tránh gây tổn thương vùng 

đầu cho người đang thoát hiểm. 

Thời gian sử dụng: 30 phút  khi xảy ra hỏa hoạn.  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 250.000 

 

12 

Mặt nạ phòng khói Hàn Quốc  
Chất liệu: làm bằng chất liệu co giản chống lửa 

Công dụng Bảo vệ người dùng dưới sự tác động của khí độc 

từ ngọn lửa và đám cháy 

-sử dụng cho công nhân làm trong khu công nghiệp, đảm 

bảo đủ thời gian để sơ tán khẩn 

cấp khỏi, đám cháy mà không bị nguy cơ tổnXuất xứ: 

Ecopure/Korea 

Cái 1.250.000 

 



13 

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC BB.305 

Chất liệu: MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC BB.305 được làm 

bằng cao su tự nhiên không gây mùi hôi, khít kín, ôm sát 

gương mặt. Màu sắc: Màu đen, Khả năng: chống bụi và 

khí độc. Loại: 1 phin lọc. Xuất xứ: VN 

Cái 110.000 

 

14 

Kèm cộng lực 24 in, nhà sản xuất: BerryLion 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

Cái 550.000 

 

15 
Thùng Phuy ½ cái ( không bao gồm cát) 

Khổ 58x44cm, sơn Đỏ- Hàng Việt Nam 
Cái 500.000 

 

16 

Mền chữa cháy( chăn dập lửa)  

Chậm cháy dùng dập lửa khổ: 1.8mx1.8m. 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

Đôi 280.000 

 

17 

Loa pin cầm tay (gồm pin) 
Công xuất 15-20W, Loại có còi hú 

Sử dụng 6 viên pin đại 

kích cỡ: cao 34cm, rộng 20cm, đóng gói trong thùng 

carton, Đường vào và ra microphone. 

 Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 550.000 

 

18 

Máy bộ Kenwood 

Model: TK 3290s đàm, trong bán kính 

1km, hàng nhập khẩu: Indonesia 

Bộ 1.200.000 

 

19 
Đèn Pin cầm tay PCCC  dài 30cm 

Model: A03, Xuất xứ: Thái Lan 
Cái 500.000 

 

20 

ĐÈN PIN CHUYÊN DỤNG CHO LÍNH CỨU 

HỎA TD-9802 

 Đèn pin sạc cầm tay TD-9802 
- Mã sản phẩm: 200-TD-9802 
- Kích thước: 520x12x12cm 
- Màu sắc: màu đen đỏ 
- Chịu được nước 1 mét trong 30 phút tiêu chuẩn IPX7 
- Chùm tia sáng cường độ cao lên tới 80.000 candela, 145 

lumen 
- Thời gian chiếu sáng liên tục: 3 giờ với bóng Halogen và 

lên tới 6 giờ với bóng Fed 
- Pin sạc có thể sạc lại 500 lần, thời gian sạc 5 giờ 

 

Cái 600.000 

 



21 
Bộ 2 món: Cao liêm + Bồ cào cán tre dài 1.5m. 

Hàng Việt Nam 
Cái 600.000 

 

22 
Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 20 người 
Hàng Việt Nam  

Hộp 1.100.000 

 

23 

Rìu chữa cháy cán gỗ dài 80cm.  

Hàng Việt Nam 
Cái 450.000 

 

24 
Xẻng xúc cát cán gỗ sơn đỏ dài 1m 

Hàng Việt Nam 
Cái 170.000 

 

25 

Búa phá đỡ  cán cao su cách điện. 

 Xuất xứ: Trung Quốc 

 

Cái 230.000 

 

26 

Dây thoát hiểm lỏi thép D12 

nhà cao tầng 20m,  gồm 1 móc. 

Hàng Việt Nam 

Bộ 1.060.000 

 

27 

Thang dây thoát hiểm, Cặp móc 200,000 

Vật liệu: Polypropylene chống cháy, chống hoá chất, chống 

ăn mòn đảm bảo tiêu chuẩn chịu nhiệt và an toàn. Bậc được 

làm bằng ống đồng chịu lực, chống hoá chất, chống ăn mòn, 

chịu lực lên tới 2000kg và nhỏ gọn để dẽ dàng sử dụng, bảo 

đảm cho cứu hộ an toàn trong hỏa hoạn. Chiều dài: 5m, 7m, 

10m, 13m,15m, 16m, 19m, 20m, 30m. Hàng Việt Nam 

Mét 78.000 

 

28 

Thang dây chống cháy INOX 201 

Chịu được ngọn lửa 1200ºC. 

Khả năng chịu lực lên đến 600-700kg. 

Chất liệu: Bậc làm bằng inox ống 19mm + cáp bằng 

dây thép 6mm, ngang 40mm, khoảng cách bật 

42mmm, móc: Thép không rỉ, thời gian sử dụng cao (5 

năm).Chiều dài dây: 10 mét, 15 mét, 20 mét, 25 mét 

hoặc theo yêu cầu. Hàng Việt Nam 

Mét 180.000 

 



29 

Cáng cứu thương  

Dài 2.8met x 0.6 mét, gấp 2 khúc. 

Hàng Việt Nam 

Cái 650.000 

 

30 

Khóa mở trụ cứu hỏa: 

- Cái trên rrên 1 đầu 380.000 

- Cái dước 2 cái 280.000 

-  Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 330.000 

 

31 

Tủ đựng thiết bị bảo hộ KT: 1100 x 1200 x 

400, tol 1.2mm, sơn tĩnh điện đỏ. 

Hàng Việt Nam 

Cái 3.500.000 

 

32 

Bình khí thở oxy SCBA 

Thể tích: 6lit, bình thép, Sử dụng trong hầm mỏ, nhân viên 

cứu hỏa, trong cống ranhxm nhà kho công nghiệp hóa chất, 

môi trường độc hại, luyện kim, dầu mỏ và trong những 

trường hợp khẩn cấp khác giúp chống lại những tác hại của 

khí gas, khí CO độc hại, Trọng lượng bình rỗng: 16kg, Kích 

thước hộp đóng gói: 75x46x29cm, Chất liệu: thép cường độ 

cao, Bình thở: 6 lít, Lượng không khí: 1800 lít, hời gian làm 

việc liên tục: 60 phút thì nạp khí, Có thể sử dụng nhiều lần ( 

tuổi thọ lên tới 10 năm), Bình dễ dàng tháo lắp để nạp khí, 

Áp suất: 30 MPA, Một bộ bao gồm: 1 Dây đeo lưng, 2 Đồng 

hồ đo khí, 3 Van cấp khí, 4 Bộ phận giảm áp, 5 Mặt nạ, 6 Xi 

lanh khí, 7 Hộp nhựa, 8 Hộp carton, 9 Chứng chỉ gốc NSX, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 11.000.000 

 

 

Ghi chú: Hàng mới 100%,  Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT, và phí vận chuyển . 

 Bảng báo giá này có hiệu lực 20 ngày  kể từ ngày báo giá.  

 Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty. 

                                                                TP. Hồ Chí Minh ngày  01 tháng 5 năm 2021 
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