BẢNG GIÁ PANTONE USA
Cập nhật ngày: 01/01/2018
Lưu ý: Giá bán chưa bao gồm 10% VAT
Xem chính sách bán hàng của chúng tôi trên website http://pantonechinhhang.com/chinh-sach-banhang.htm

STT

Mã, tên
sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Giá bán

Ghi chú



Chuyên dùng trong ngành thời trang, may mặc, dệt nhuộm, thiết kế thời trang vải, da, giả da,
nội thất...
 Chỉ dùng để so sánh màu sắc trên chất liệu vải. Dòng sản phẩm này có lọai làm bằng giấy
TPX, và lọai làm bằng vải cotton TCX.
Pantone
 Dùng trong ngành thời trang.
1.
Fashion+Home
 Để so sánh màu sắc
FHIP110  Không có công thức pha màu
Color Guide.
Mã: FHIP110
 Sách được làm bằng giấy nên gọi
và
và FHIP110N
là Pantone TPX
FHIP110N
(new 2016, có
 Từ phiên bản năm 2016, Pantone
thêm 210 màu
TPX được đổi thành TPG.
mới)
 Gồm 2.100 màu. Có 2 cuốn trong
và Mã
một hộp.
FHIP100(Phiên
Pantone  Riêng phiên bản 2016+, mã
bản cũ, hết
Fashion
FHIP110 có tăng thêm 210 màu,
hàng)
bao gồm 2.310 màu.
+Home
Gồm có 3 cuốn trong một hộp
Color
(cuốn nhỏ chứa 210 màu mới năm
Guide
2016).
 Đến tháng 12/2016 đã cho ra bộ
8.900.000
FHIP110N, vẫn bao gồm 2310 màu
nhưng được tích gộp chung thành
02 cuốn/bộ
* FHIP110: có tổng 2310 màu, 03
cuốn/bộ/hộp
* FHIP110N: có tổng 2310 màu,
chỉ còn 02 cuốn/bộ/hộp

Xem chi tiết trên website
Lưu ý: Giá bán chưa gồm 10% VAT. Hãy luôn xem chính sách bán hàng trước khi giao dịch.
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STT

Mã

Mô tả sản phẩm

sản phẩm

FHIP230






Pantone
Fashion



2.



+Home
Color
Specifier 
and Guide



Dùng trong ngành thời trang.
Để so sánh màu sắc
Không có công thức pha màu
Sách được làm bằng giấy nên
gọi là Pantone TPX, phiên bản
2016 gọi là TPG
Bộ này là bộ lớn của Pantone
Color Guide.
Gồm 2310, mỗi màu có 6 miếng
nhỏ có thể xé rời.
Chú ý: FHIP230 có hai lọai:
1) Lọai chỉ có Color Specifer
cuốn sách lớn cỡ A4 (mã
FHIP230)
2) Lọai có kèm chung quyển
Color Guide xòe hình cánh quạt
(mã FHIP110)
Mã sản phẩm được chúng tôi
phân lọai lại là; FHIP230(+) và
FHIP230(-) để mô tả sản phẩm
có kèm thêm Pantone Color
Guide xòe quạt hoặc không có
kèm theo. Giá cả sẽ chênh lệch
nhau theo giá của FHIP110

Giá bán

Ghi chú
Pantone
Fashion+Home
Color Specifier
and Guide.
Mã: FHIP230

27.650.000

FHIP230(+) có
thêm bộ Color
Guide.

Và

18.750.000

Xem chi tiết trên website
3.
FHIC200
Pantone
Fashion
+Home
Cotton
Passport








Dùng trong ngành thời trang.
Để so sánh màu sắc
Không có công thức pha màu
Sách được làm bằng vải cotton
nên gọi là Pantone TCX
Bộ này là bộ thu nhỏ của
Pantone Cotton Planner
Gồm 2310 màu bổ sung thêm
210 màu mới năm 2016.

Xem chi tiết trên website

4.

FFN100



Thẻ màu huỳnh quang, có 21
màu sáng. Cho phép các nhà
thiết kế phát triển các sản phẩm
trên vật liệu nylon với chuẩn
màu sắc được quốc tế công
nhận.



1,25inch x 4 inches (Khoảng
3cm x 10cm, nặng 0.1 kg)

Pantone
Nylon
Brights

Pantone
Fashion+Home
Cotton
Passport
Phiên bản cũ
2015 là FFC204
(đã hết hàng)

20.200.000

6.900.000

Mỗi thẻ màu
được đánh mã số
và tên gọi bằng
tiếng Anh. Mã
màu có phần
đuôi là TN, ví
dụ: 15-1460TN,
16-2125TN, 130340TN...
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STT
5.

Mã

Mô tả sản phẩm

sản phẩm


FHIC300
Pantone
Cotton
Planner








Đây là phiên bản mới nhất năm
2016.
Dùng trong ngành thời trang.
Để so sánh màu sắc
Không có công thức pha màu
Sách được làm bằng vải cotton
nên gọi là Pantone TCX
Bộ này là bộ lớn của Pantone
Cotton Passport
Gồm 2310 màu, bổ sung thêm
300 màu mới.

Giá bán

Ghi chú

Mỗi mẫu vải
nhỏ hình vuông
kích thước 1in

29.800.000

Xem thêm trên website





Chuyên dùng trong ngành in offset, in flexo, in lụa, in ống đồng, in typo,... các xí nghiệp in
ấn bao bì giấy, bao bì nhựa, decal, thiết kế design tạo mẫu trên máy tính, các nhà máy sản
xuất màu mực in, sản xuất màu sơn, phẩm màu công nghiệp, sản xuất đèn cầy, thủ công
mỹ nghệ...
Dùng để sơn phủ lên bề mặt gỗ, mây tre lá, gốm sứ, nhựa,..



6.



Tên thường gọi là Pantone màu
pha hoặc gọi là Pantone U/C vì
bộ này có 2 cuốn gồm U và C.
Gồm 1755 pha đồng nhất.



Bao gồm 14 màu cơ bản.



In bao bì giấy, nhựa, pha màu
mực, màu sơn, phẩm màu công
nghiệp, và dùng cho chất liệu
gốm sứ, sơn màu trên các lọai
gỗ, mây tre lá...



Có công thức pha màu theo định
lượng gram.
Tổng cộng 1867 màu, bao gồm
14 màu cơ bản.
Trong phiên bản năm 2016, bộ
này tăng thêm 112 màu mới.

GP1601N
Pantone
Formula
Guide
Solid
Coated
Uncoated




Bộ phiên bản cũ
là GP1601
không có tăng
112 màu mới.

7.400.000

Xem chi tiết trên website
Lưu ý: Giá bán chưa gồm 10% VAT. Hãy luôn xem chính sách bán hàng trước khi giao dịch.
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STT

Mã

Mô tả sản phẩm

sản phẩm

7.
GP5101





Pantone
CMYK







Gồm 2868 màu hệ CMYK.
Bao gồm 4 màu cơ bản
CMYK.
Có công thức pha màu mô
phỏng theo hệ CMYK.
Không có công thức pha
màu theo định lượng gram.
Có công thức mô phỏng pha
màu CMYK theo tỉ lệ từ 0255
Dùng cho thiết kế, design
trên các phần mềm đồ họa...
Một bộ gồm 2 cuốn, 1 cuốn
màu bóng (Coated hoặc C)
và 1 cuốn màu mờ
(Uncoated hoặc U).

Giá bán

Ghi chú
In offset CMYK,
thiết kế, so sánh
màu sắc.
Bộ này chưa ra
phiên bản mới
trong vòng 3 năm
nay.

6.900.000

Xem chi tiết trên website
8.



In offset CMYK, thiết kế, so
sánh màu sắc.



Không có công thức pha
màu theo định lượng gram.
Có mã màu C/U để đối
chiếu từ CMYK sang mã
màu C/U trong bộ Pantone
màu pha.
Bộ này có 2 cuốn,một cuốn
màu C (Coated) và một
cuốn màu U (Uncoated).
Nếu bạn muốn mua 1 cuốn
màu Coated (màu bóng, mã
GG6103) thì liên hệ số
hotline 0937-248-300 để
được tư vấn.
Có mã HTML cho việc thiết
kế website.
Là bộ sản phẩm kết nối giữa
hệ màu C/U và CMYK.

GP6102
Pantone Color

Bridge Coated
Uncoated







10.450.000

Trang mẫu bên
trong Color
Bridge

Phiên bản
GP6102N

10.650.000

Có 2 cột mã màu.
Một cột mã C và
một cột mã CP
ứng với cuốn
Coated.

Xem chi tiết trên website
Lưu ý: Giá bán chưa gồm 10% VAT. Hãy luôn xem chính sách bán hàng trước khi giao dịch.
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STT

Mã

Mô tả sản phẩm

sản phẩm

9.



In ấn, thiết kế, so sánh màu
sắc phản quang, màu phấn
nhạt.



Có công thức pha màu theo
định lượng gram.



Gồm 210 màu, trong đó có
154 màu phấn nhạt và 56
màu sắc phản quang neon.

GG1505
Pantone Neon
&Pastel
Coated
Uncoated

Giá bán

Ghi chú

6.200.000

Xem chi tiết trên website
10.
STG201
Pantone
Skintone
Guide














Gồm 110 màu.
Được đánh mã số từ 1Y01
đến 4R15.
Không công thức pha màu.
Dùng cho trang điểm, thiết
kế tạo mẫu thời trang, sản
xuất tay chân giả,...
Một bộ gồm 1 cuốn, mã
màu có dạng 1Y01SP hoặc
4R15SP.
Bộ phiên bản mới có 110
màu, bộ phiên bản cũ chỉ có
100 màu. Mỗi thẻ màu có
kích thước rất to, 18cm x
4.5cm và chúng đều có một
lỗ nhỏ để soi màu trên da.
Không có công thức pha
màu nên chỉ dùng để so
sánh, đối chiếu khi trang
điểm hoặc thiết kế tạo vật
mẫu có dùng màu da người.
Mặt sau của mỗi thẻ màu
được đánh mã số từ 1Y01SP
đến 4R15SP, ví dụ:
1Y01SP, 2Y01SP, 3Y01SP,
4Y01SP, 5Y01SP, 1Y02SP,
2Y02SP, 2R08SP,... và số
cuối là 4R15 SP

Dùng cho trang
điểm, sản xuất mỹ
phẩm, chụp hình
studio, in bao bì,
y khoa...

6.900.000

Trong y khoa:
Hữu ích cho việc
tạo ra các tiêu
chuẩn màu cơ bản
cho phẫu thuật
phục hồi thẩm mỹ
và sản xuất chân
tay giả

Xem chi tiết trên website
Lưu ý: Giá bán chưa gồm 10% VAT. Hãy luôn xem chính sách bán hàng trước khi giao dịch.
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STT



11.

Mã

Mô tả sản phẩm

sản phẩm

Giá bán

Ghi chú

Chuyên dùng trong ngành sản xuất màu mực, màu in có ánh kim...
Ứng dụng trong in thiệp mời đám cưới, dùng trong xi mạ kim lọai, giả kim làm vỏ hộp nhựa
màu ánh kim của Iphone, sản xuất pha màu mực có ánh kim...
 Tên thường gọi là Pantone
Tên thường gọi
kim lọai 4 số, bởi vì mã số
Pantone kim lọai
GG1507
màu Pantone có 4 chữ số.
4 số.
Đứng đầu là số 8xxx.
Ví dụ: 8281 C
 Bộ này có 301 màu kim lọai
Pantone
gồm màu đồng, màu vàng
Metallic
gold có ánh kim lấp lánh.
Coated
 Có công thức pha màu nên
cũng có thể gọi là Pantone
màu pha.
 Ứng dụng cho ngành in ấn
thiệp mời có cáng lớp màu
6.200.000
kim lọai, pha chế màu sơn
kim lọai...
Xem chi tiết trên website

12.


GG1505
Pantone Plus
Premium
Metallics
Coated







Tên thường gọi là Pantone
kim lọai 5 số, bởi vì mã số
màu Pantone có 5 chữ số.
Đứng đầu là số 10xxx.
Bộ này có 300 màu kim lọai
gồm màu đồng, màu vàng
gold có ánh kim lấp lánh.
Có công thức pha màu nên
cũng có thể gọi là Pantone
màu pha.
Ứng dụng cho ngành in ấn
thiệp mời có cáng lớp màu
kim lọai, pha chế màu sơn
kim lọai...

Tên thường gọi
Pantone kim lọai
5 số.

6.500.000

Ví dụ: 10007C;
10324C; ..v..v..

Xem chi tiết trên website
Lưu ý: Giá bán chưa gồm 10% VAT. Hãy luôn xem chính sách bán hàng trước khi giao dịch.

6

STT




13.

Mã

Mô tả sản phẩm

sản phẩm

Giá bán

Ghi chú

Chuyên dùng để so sánh màu sắc trong nhiều lĩnh vực, ứng dụng đa ngành nghề...
Dòng sản phẩm Pantone Chip luôn luôn không có công thức màu pha, chỉ dùng để so sánh
màu.


GP1606N

Pantone Solid
Chip Book
Coated
/Uncoated.







Sách có dạng hình quyển
sách cỡ khổ giấy A4.
Đây là phiên bản của năm
2016,có bổ sung 112 màu
mới..
Không có công thức pha
màu theo định lượng gram.
Có thể xé rời.
Mỗi mã màu có 6 miếng nhỏ
xé rời được.
Mỗi miếng nhỏ có kích
thước 1.5cm x 2.5cm
Tổng cộng 1867 màu, tăng
thêm 112 màu mới, bao
gồm 14 màu cơ bản.

Mỗi mã màu có 6
miếng nhỏ xé rời
được.

16.400.000

Xem chi tiết trên website
14.


GB1504

Pantone Pastel 
Neon Chip

Coated



Sách có dạng hình quyển
sách cỡ khổ giấy A4.
Không có công thức pha
màu theo định lượng gram.
Có thể xé rời.
Mỗi mã màu có 6 miếng nhỏ
xé rời được.
Mỗi miếng nhỏ có kích
thước 1.5cm x 2.5cm
Tổng cộng 210 màu, bao
gồm 154 màu phấn và 56
màu phản quang.

Loại này sử dụng
gam màu nhạt,
màu phấn và màu
huỳnh quang neon

8.500.000

Xem chi tiết trên website

Lưu ý: Giá bán chưa gồm 10% VAT. Hãy luôn xem chính sách bán hàng trước khi giao dịch.
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STT
15.

Mã

Mô tả sản phẩm

sản phẩm

GB1507

Pantone
Metallic Chip
Coated





Sách có dạng hình quyển
sách cỡ khổ giấy A4.
Không có công thức pha
màu theo định lượng gram.
Mỗi mã màu có 6 miếng nhỏ
xé rời được.
Mỗi miếng nhỏ có kích
thước 1.5cm x 2.5cm
Tổng cộng 301 màu

Giá bán

Mỗi mã màu có
thể được xé rời ra.

8.500.000

Xem chi tiết trên website
16.


GB1505

Pantone
Premium
Metallic Chip
Coated





Sách có dạng hình quyển
sách cỡ khổ giấy A4.
Không có công thức pha
màu theo định lượng gram.
Mỗi mã màu có 6 miếng nhỏ
xé rời được.
Mỗi miếng nhỏ có kích
thước 1.5cm x 2.5cm
Tổng cộng 300 màu.

Xem chi tiết trên website

Ghi chú

Pantone lọai 4 số.
Mã màu bắt đầu
từ 8xxx
Pantone lọai 5 số.
Mã màu bắt đầu
từ 10xxx

8.700.000
Mỗi mã màu có
thể được xé rời ra.

Lưu ý: Giá bán chưa gồm 10% VAT. Hãy luôn xem chính sách bán hàng trước khi giao dịch
HÌNH THỨC THANH TOÁN:
1- Chuyển khoản 100% trước khi nhận hàng
2- Thanh toán COD khi nhận hàng, chỉ áp dụng khu vực nội ô Sài Gòn, bán kính không quá
20km tình từ trung tâm Quận 1.
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
 Quý khách vui lòng chuyển khoản sớm trước ngày thứ 6 hàng tuần để giao dịch được thực
hiện sớm.
 Nếu giao dịch chuyển khoản sau thứ 6 thì đơn hàng của bạn sẽ được chuyển sang tuần sau để
giải quyết.
 Nếu giao dịch sau 3 giờ chiều thì đơn hàng của bạn sẽ được giải quyết vào ngày hôm sau.
Xem thông tin chuyển khoản trên website http://pantonechinhhang.com/thong-tin-chuyen-khoan.htm

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Truyền thông Thương mại Dịch vụ BẦU TRỜI XANH
Địa chỉ: 73 Đông Hưng Thuận 5, P.Tân Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM
Số TK tiền VNĐ: 1404 1485 1015 971
Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Viet Nam EXIMBANK – Chi nhánh Cộng Hòa
Swiff code: EBVIVNVXCHA
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GIAO NHẬN HÀNG:
Chúng tôi giao hàng miễn phí toàn quốc theo thời gian chuẩn mặc định sau:
- Nội ô Sài Gòn: Thời gian dự kiến giao hàng cho khách trong vòng từ 24 tiếng đến 36 tiếng, được
tính từ khi chúng tôi xác nhận đơn hàng hợp lệ và thống nhất các thông tin liên quan như địa chỉ
giao hàng, số tiền thanh toán, tiền VAT,…
-

Ngoại ô Sài Gòn và các tỉnh cả nước: Thời gian dự kiến giao hàng cho khách từ 2 ngày đến 3
ngày, được tính từ khi chúng tôi xác nhận việc thanh toán chuyển khoản mua hàng từ quý khách
thành công và thống nhất các thông tin liên quan đến hoa đơn và địa chỉ giao hàng.

-

Dịch vụ giao hàng nhanh (tùy chọn cho khách VIP giao dịch tại Sài Gòn và Bình Dương,
Đồng Nai)

Nếu Quý khách muốn giao hàng nhanh hơn thời gian chuẩn theo quy định bên trên thì hãy bỏ thêm
chi phí giao hàng để chúng tôi phục vụ nhanh hơn.
 Giao hàng nhanh từ 2 tiếng đến 4 tiếng: Thu thêm phí 200.000 đồng đến 300.000 đồng
 Giao hàng trong ngày, chỉ áp dụng tại Sài Gòn: Thu phí thêm từ 100.000đ đến 200.000đ

XIN LƯU Ý:
-

CHÚNG TÔI KINH DOANH NGHIÊM TÚC, KHÔNG BÁN HÀNG NHÁI, HÀNG LOẠI
2,3

-

CHÚNG TÔI SẼ THU PHÍ 200.000đ cho trường hợp khi giao hàng tại Sài Gòn mà quý
khách không nhận hàng hoặc xác nhận mình không muốn mua nữa (Không cho xé bao bì
kiểm tra).

Xem chi tiết chính sách bán hàng của chúng tôi tại đây:
Link http://pantonechinhhang.com/chinh-sach-ban-hang.htm

Nếu Quý khách vẫn còn thắc mắc về thông tin sản phẩm xin đừng ngại
liên hệ số hotline 0937-248-300 để được tư vấn tận tình.
Xin cám ơn
Trân trọng kính chào.
Phòng kinh doanh.
PantoneChinhHang.com
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