
Cập nhật tất cả những deal giảm giá đặc biệt trên Bicomex. Hãy bookmark trang và quay lại thường xuyên để không bỏ lỡ bạn nhé!

Sản phẩm nổi bật     Sơn nội thất Gạch ốp lát Vật liệu thô Trang trí nhà cửa Máy móc xây dựng

Sản phẩm bán chạy     Gạch ốp lát Sơn nội thất Vật liệu thô Nhôm kính xây dựng Trang trí nhà cửa

Tin tức mới nhất

Các thương hiệu hàng đầu

Đăng kí nhận tin khuyến mại ngay hôm nay
để nhận được những ưu đãi tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BICOMEX

Trụ sở chính: Tầng 6 Ladeco, 266 Đội Cấn, Hà Nội

1234567890

hoatranblog@gmail.com

Trang chủ

Khuyến mãi hot

Hàng mới về

Sản phẩm

Về chúng tôi

Tin tức

Liên hệ

Thông tin công ty

Trang chủ

Khuyến mãi hot

Hàng mới về

Sản phẩm

Về chúng tôi

Tin tức

Liên hệ

Quy định - chính sách

    

Kết nối với chúng tôi

Chấp nhận thanh toán

© Template blogspot Cafein Team | Thiết kế bởi Hòa Trần

Miễn phí giao hàng

Với đơn hàng trị giá từ 300.000đ trở lên

Thanh toán cực kỳ dễ dàng

Phương thức thanh toán dễ dàng, tiện lợi

Mua hàng siêu tiết kiệm

Tiết kiệm tới hơn 10% so với giá thị trường

Hot Mới
Sơn nước Dulux Stain Block

    

1,250,000đ  1,500,000đ

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi sự
hợp tác khoa học giữa tập đoàn hóa chất
của Mỹ với công ty cổ phần sơn JOTU…

174

Ngày

: 3

Giờ

: 48

Phút

: 49

Giây

Sơn nước JOTUN Majestic
    

1,500,000đ  1,700,000đ

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi sự
hợp tác khoa học giữa tập đoàn hóa chất
của Mỹ với công ty cổ phần sơn JOTU…

174

Ngày

: 3

Giờ

: 48

Phút

: 49

Giây

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thực
hiện lấy mẫu lại để phân tích

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố
chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện nghiêm túc, đúng
quy định việc lấy mẫu phân tích,...

Xem thêm 

18
4/2020

Giải pháp sử dụng sơn phủ cho
chung cư xanh

Tại hội thảo chung cư xanh do Câu lạc bộ Kiến trúc Xanh
Việt Nam tổ chức vừa qua, các giải pháp công nghệ trong
thiết kế và xây dựng công trình chung...

Xem thêm 

18
4/2020

Chuyên gia mách nước 3 hướng đi
tốt để kinh doanh thép

Tối ưu hóa quy mô sản xuất với quy trình sản xuất khép
kín, khai thác những khâu còn khuyết trong chuỗi giá trị
ngành, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm,… ...

Xem thêm 

18
4/2020

 

Nhập email của bạn

Hot Mới

Mới Hot Hot Mới Mới

Hot Hot Mới

Đăng ký

Sơn nước Dulux Stain Block

    

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi
sự hợp tác khoa học giữa tập đoàn h…

1,250,000đ  1,500,000đ

Mua ngay  

Sơn nước JOTUN Majestic

    

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi
sự hợp tác khoa học giữa tập đoàn h…

1,500,000đ  1,700,000đ

Mua ngay  

Sơn nước JOTUN 002

    

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi
sự hợp tác khoa học giữa tập đoàn h…

1,500,000đ  1,700,000đ

Mua ngay  

Sơn nước JOTUN 001

    

JOTUN là hãng sơn được thành lập bởi
sự hợp tác khoa học giữa tập đoàn h…

1,600,000đ  1,900,000đ

Mua ngay  

Gạch men Trường Sơn

    

150,000đ  

Gạch men Mê kông

    

150,000đ  

Sàn gỗ ốp lát Ruby Floor 02

    

950,000đ  1,250,000đ

Sàn gỗ ốp lát Ruby Floor 01

    

850,000đ  

Gạch men Viglacera

    

250,000đ  

Gạch lát nền Viglacera 002

    

250,000đ  350,000đ

Sơn nước Dulux Stain Block

    

1,250,000đ  1,500,000đ

Sơn nước JOTUN Majestic

    

1,500,000đ  1,700,000đ

Sơn nước JOTUN 002

    

1,500,000đ  1,700,000đ

Sơn nước JOTUN 001

    

1,600,000đ  1,900,000đ

 

KHUYẾN MÃI GIÁ SỐC

 Hotline: 18006750   Địa chỉ: Tầng 6 Ladeco, 266 Đội Cấn, Hà Nội, Vietnam Liên hệ Hỗ trợ

Giỏ hàng
( ) sản phẩm

       Khuyến mãi hot Hàng mới về Sản phẩm  Về chúng tôi Tin tức Liên hệ  Hệ thống cửa hàng

Tìm kiếm sản phẩm


