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LỜI NÓI ĐẦU KOREA WINDOW start new color generationSAFETY WORK is always our first priority

LỜI NÓI ĐẦU

Công ty TNHH Thương mại K&L Việt Nam thường gọi “K&L vina”. Được thành lập năm 
2013, trải qua 5 năm hình thành và phát triển, công ty chúng tôi đã và đang từng bước khẳng 
định vị thế của mình trên thị trường cung cấp đổ bảo hộ lao động, lắp đặt thiết bị an toàn và 
cửa thông minh cho các công trình lớn trên cả nước.
Là một công ty luôn đặt sự hài lòng và an toàn của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi luôn cố 
gắng nỗ lực hết mình để cải thiện chất lượng công trường nước ngoài bằng việc áp dụng những 
ý tưởng sáng tạo vào sản xuất và không ngừng tìm kiếm , phân phối những sản phẩm tốt nhất 
với giá cả hợp lý nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Với triết lý “Khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, là lý do quan trọng 
nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển”, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực lắng nghe, phân tích 
và thấu hiểu từng khách hàng,từ đó áp dụng những  kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy để giải quyết 
tối ưu những yêu cầu được đưa ra, đồng thời, đôi ngũ cán bộ công nhân viên công ty luôn sẵn 
sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và tỉ mỉ trong từng công đoạn để tạo 
ra những sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất.

K&LVina không chỉ đơn thuần là theo đuổi lợi nhuận và chất lượng sản phẩm mà chúng 
tôi còn luôn nỗ lực để xây dựng một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh trên nền tảng đồng 
hành sát cánh cùng khách hàng. Với chúng tôi, mỗi thành viên là một mắt xích không thể 
thiếu để xây dựng một tập thể K&L Vina vững mạnh. Giữa các cá nhân, bộ phận luôn có 
sự gắn kết, thường xuyên trao đổi công việc và chia sẻ những khó khăn, cùng nhau đưa ra 
những ý tưởng, sáng kiến để tạo nên những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng thân yêu.
Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên 
bước đường phát triển của K&L Vina. Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện, nỗ lực từng 
ngày để mang đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất về cả chất lượng và giá thành.
Trong tương lai, kinh mong quý khách hàng dành nhiều hơn nữa sự quan tâm và ủng hộ sản 
phẩm của công ty, chúng tôi luôn mong muốn và hi vọng có thể được đồng hành và đem lại 
sự an toàn cho các bạn trong tất cả các công trình. Sự tin yêu của quý khách hàng chính là 
chìa khóa quan trọng nhất để K&L Vina từng bước  trở thành nhà phân phối tổng hợp hàng 
đầu trên thế giới.
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LỊCH SỬ CÔNG TY
Company History

은행정보LỊCH SỬ CÔNG TY
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Tháng 4  : Thành lập K&L Vina
Tháng 5  : Thành lập nhà máy và kho sản xuất thiết bị an toàn K&L Vina
Tháng 6  : LOTTE HANOI CENTER - Đưa cán bộ quản lý phòng cháy chữa cháy
 (triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam/ có giấy phép) và đoàn giám sát an toàn)
Tháng 7  : LOTTE HANOI CENTER - Bàn giao thiết bị cứu hỏa và thiết bị an toàn
Tháng 8  : SEVT (linh kiện dãy 1) - Hợp đồng thiết bị an toàn và đồ dùng an toàn cho SAMSUNG C&T

Tháng 1  : LOTTE CENTER HANOI - Cho thuê và thi công lắp dựng hệ thống giàn giáo và tháp làm việc
Tháng 10: SEVT (linh kiện dãy 2) - Hợp đồng thiết bị an toàn và đồ dùng an toàn cho SAMSUNG C&T
Tháng 10: SDV - Hợp đồng camera an ninh tại khu vực Cổng và hiện trường nhận dạng dấu vân tay
                  và đồ dùng an toàn.
Tháng 11: SEVT (linh kiện dãy 2 WWT) - Thi công hệ thống giàn giáo và tháp làm việc
Tháng 12: Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 1  : Lắp đặt giàn giáo nội bộ và tại hiện trường của SAMSUNG điện tử SEVT
Tháng 4  : SEVT (linh kiện dãy 4) - Hợp đồng thiết bị và đồ dùng an toàn cho SAMSUNG ENGINEERING
Tháng 5  : SEVT (linh kiện dãy 5) - Hợp đồng thiết bị và đồ dùng an toàn cho SAMSUNG C&T
Tháng 6  : Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh - Bắt đầu giao hàng đồ dùng an toàn cho dự án 
                   SEHC CE COMPLEX PROJECT 
Tháng 7  : Hợp đồng đồ dùng an toàn cho SDVV1, V2 - SAMSUNG C&T/ CHEIL INDUSTRIES
Tháng 10: SEV METAL LINE - Thi công hệ thống giàn giáo và cọc chống WWT

Tháng 1  : Hợp đồng đồ dung an toàn theo năm SAMSUNG ENGINEERING
Tháng 1  : Hợp đồng thiết bị an toàn SAMSUNG C&T
Tháng 4  : Hợp đồng phụ tùng thiết bị PCCC SAMSUNG ELECTRONIC MRO

Tháng 3  : Hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu tạm thời SAMSUNG ELECTRONIC
Tháng 4  : Hợp đồng đồ dùng & thiết bị an toàn LG HAI PHONG SERVEONE
Tháng 4  : Thành lập và đầu tư nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép
Tháng 6  : Trong quá trình làm hợp đồng cửa nhựa lõi thép cho ECOLAND, VAN PHU
Tháng 6  : Lắp đặt thay thế cửa nhôm sang cửa nhựa lõi thép - Trường Hàn Quốc tại Hà Nội
Tháng 9  : Hợp đồng lắp đặt hàng rào công trường, trang thiết bị bảo hộ LOTTE MALL HANOI
Tháng 10: Triển khai sản xuất lắp đặt hệ thống cửa cho dự án STAR LAKE HANOI - DEAWOO
Tháng 12: Triển khai hợp đồng cửa nhựa lõi thép dự án RESORT & GOLF SKYLAKE

Trong giai đoạn của hợp đồng đồ dùng & thiết bị an toàn LG HAI PHONG SERVEONE
Tiếp tục triển khai Hợp đồng lắp đặt hàng rào công trường, trang thiết bị bảo hộ LOTTE MALL HANOI
Tiếp tục triển khai sản xuất lắp đặt hệ thống cửa cho dự án STAR LAKE HANOI - DEAWOO
Đầu tư thêm vào nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép
Khảo sát thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng
Khảo sát thành lập chi nhánh tại Campuchia và Lào

Tháng 2  : HYUNDAI Dream Center PROJECT - Thi công thiết bị khu vực thực hành và đào tạo an toàn
Tháng 6 Hợp đồng thiết bị an toàn SAMSUNG SDV V3

THÀNH TÍCH VÀ MỤC TIÊU DOANH THU HÀNG NĂM
K&L CORPORATION

Company History

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (Dự kiến)

2019 (Dự kiến)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

224%

72,8%

29%

10,5%

22%

18%
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
Company Organization 

은행정보SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN CHÍNH

Quản lý chung 

Quản lý chung 

Phòng kế toán

Quản lý nhóm 1

Tên bộ phận 

Giám đốc

Phó giám đốc

Kế toán trưởng

Trưởng phòng

Chức vụ

Lê Thị Thư

Kim Ho Seop

Kiều Thiết

Noh Soo Gil

Tên

thuleekl@gmail.com

rlaghtjq0913@naver.com

ketoanklvina@gmail.com

koreawindow.klvina@gmail.com

EMAIL

Phòng kế toán

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh

Tên bộ phận 

Phụ trách 

Trưởng phòng 

Phụ trách

Chức vụ

Tuyết Trinh

Kim Dae Sub

Ngọc Hòa

Tên

ketoan.klvina.hcm@gmail.com

safety1.klvina@gmail.com

salehcm.klvina@gmail.com

EMAIL

Văn phòng Hồ Chí MinhVăn phòng Hà Nội

K&L HÀ NỘI
Đơn vị chịu trách nhiệm chính

Chi nhánh
Hàn Quốc 

Bộ phận
quản lý 1 

Bộ phận
kế toán

Nhóm
thi công 1

Nhóm
thi công 2

Nhóm
thi công 3

Công
trường

Nhà
máy

Thiết
kế

Mua
hàng

Kinh
doanh

Công
trường

Nhà
máy

Thiết
kế

Mua
hàng

Kinh
doanh

Chi nhánh
Hồ Chí Minh

Company Organization 

Bộ phận
quản lý 2
(vật liệu

xây dựng) 

Nhóm
thi công 1

Nhóm
thi công 2

Nhóm
thi công 3

Công
trường

Nhà
máy

Thiết
kế

Mua
hàng

Kinh
doanh

Nhóm
thi công 1

Nhóm
thi công 2

Nhóm
thi công 3

Bộ phận
kế toán
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LỊCH SỬ TIẾN ĐỘ HỢP ĐỒNG 은행정보

Danh sách kiểm tra trước khi nhập vật liệu cửa thành phẩm
Danh sách kiểm tra trước khi nhập vật liệu cửa thành phẩm
Tất cả những vật liệu được sản xuất và sử dụng phải đạt tiêu chuẩn.
Cửa thành phẩm được đo và sản xuất chính xác theo kích thước lắp đặt ngoài thực địa.
Cửa thành phẩm phải đảm bảo thông cố kỹ thuật và chất lượng được nêu trong nội dung hợp 
đồng.
Sau khi vận chuyển đến công trường, cửa thành phẩm sẽ được giám sát chất lượng kiểm tra 
trước khi thi công; nếu cửa có vấn đề bất thường sẽ không được lắp đặt và bị mang trả về.
Trong quá trình lắp đặt, tất cả công nhân phải tuân thủ quy tắc an toàn và không được làm việc 
trong điều kiện thiếu an toàn.
Cửa sẽ được vận chuyển tới nơi thi công và được đảm bảo chất lượng; sau khi bàn giao tuân 
thủ nghiêm ngặt các điều khoản bảo hành trong nội dung hợp đồng.

Danh sách kiểm tra trước khi nhập nguyên vật liệu
trang thiết bị an toàn

Trước khi thi công, tất cả các nguyên vật liệu sẽ được chuyển tới công trường và giao cho 
người phụ trách để nhập kho sau khi nhận được giấy xác nhận nhập hàng và kiểm tra tình 
trạng NVL tại thời điểm giao hàng.
Trang thiết bị phải luôn đảm bảo số lượng cần thiết trước để hoạt động suôn sẻ.
Trang thiết bị an toàn phải được sản xuất và lắp đặt đúng với kích thước quy định.
Sau khi tập kết nguyên vật liệu ở công trường và cho bốc dỡ vật liệu thì sẽ tiến hành thi công 
ngay lúc đó.
Kiểm tra đột xuất những nguyên vật liệu ngoài trời và trang thiết bị lắp đặt; tránh để tổn thất.
Những vật liệu dung để lắp đặt trang thiết bị an toàn sẽ được bảo quản, giữ gìn để tránh tổn 
thất.

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

LOTTE HANOI CENTER 

LOTTE HANOI CENTER 

LOTTE HANOI CENTER 

MÔNG DƯƠNG THERMAL POWER  BOT

WERI LES SEVT YÊN BÌNH

WERI LES SEVT YÊN BÌNH

FORMOSA HÀ TĨNH

LOTTE HANOI CENTER

MÔNG DƯƠNG THERMAL POWER BOT

WERI LESS SEVT YÊN BÌNH

WERI LESS SEVT YÊN BÌNH

SEMV PROJECT

LOTTE HANOI CENTER

SEVT PROJECT

SDV PROJECT

SEVT + SEMV PROJECT

SEHC CE COMPLEX PROJECT

SEV YÊN PHONG PROJECT

DREAM CENTER PROJECT

SAMSUNG YÊN PHONG PROJECT

BUILDING LECTURE HALL PROJECT

HYUNDAI HUNG HA PROJECT

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT METRO NHỔN - GA HÀ NỘI

SSER PROJECT

SEVT RETROFIT PROJECT

LG DISPLAY PROJECT

SDV YÊN PHONG PROJECT

LG DISPLAY PROJECT

SAMSUNG YÊN PHONG PROJECT

LOTTE MALL HANOI

STARLAKE  HO TAY

KOREA INTERNATIONAL SCHOOL IN HANOI

RESORT & GOLF SKYLAKE

LOTTE E&C

LOTTE E&C

LOTTE E&C

HYUNDAI E&C

SAMSUNG C&T

SAMSUNG EVERLAND

POSCO E&C

LOTTE E&C

HYUNDAI E&C

SAMSUNG C&T

SAMSUNG EVERLAND

SAMSUNG ENGINEERING

LOTTE E&C

SAMSUNG C&T

SAMSUNG C&T

SAMSUNG ENGINEERING

SAMSUNG ENGINEERING

SAMSUNG C&T

HYUNDAI E&C

SAMSUNG METAL LINE

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

HYUNDAI DEVELOPMENT

HYUNDAI E&C

SAMSUNG ENGINEERING

SAMSUNG C&T

LG SERVEONE MRO

SAMSUNG C&T

LG SERVEONE MRO

SAMSUNG ELECTRONIC

LOTTE E&C

DAEWOO E&C

KOREA INTERNATIONAL 
SCHOOL IN HANOI

RESORT & GOLF SKYLAKE

THÁNG/
NĂM

TÌNH TRẠNG
HỢP ĐỒNGHỢP ĐỒNGTÊN DỰ ÁNĐƠN VỊ THI CÔNG GHI CHÚ

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Giàn giáo hệ thống

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn
Đồ dùng an toàn, các loại vật liệu, 

biển báo an toàn

Điểm diễn tập an toàn

Giàn giáo hệ thống, công trình trang thiết bị an toàn,
SYSTEM SUPPORT

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Hợp đồng thiết bị Phòng cháy chữa cháy

Giàn giáo hệ thống, công trình trang thiết bị an toàn,
SYSTEM SUPPORT

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Đồ dùng an toàn, công trình trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu, biển báo an toàn

Lắp đặt hàng rào công trường, trang thiết bị an toàn,
các loại vật liệu

Hệ thống cửa nhựa lõi thép
cho chung cư, biệt thự dự án

Lắp đặt cửa nhựa lõi thép thay thế 
cho cửa nhôm tại trường

Hệ thống cửa nhựa lõi thép
cho chung cư, biệt thự dự án

Đội giám sát an toàn, quản lý Phòng cháy chữa cháy

2013

2014

2015

2016

2017

2018

HIỆN ĐANG NHẬP CÁC LOẠI VẬT LIỆU, BẢNG V.V QUẢNG CÁO AN TOÀN, CÁC ĐỒ DÙNG AN TOÀN, SYSTEM SUPPORT,
GIÀN GIÁO HỆ THỐNG, CÁC CÔNG TRÌNH TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN TỪ 110 ĐƠN VỊ TẠI HÀ NỘI VÀ THI CÔNG

HIỆN ĐANG NHẬP CÁC LOẠI VẬT LIỆU, BẢNG V.V QUẢNG CÁO AN TOÀN, CÁC ĐỒ DÙNG AN TOÀN, SYSTEM SU.PPORT,
GIÀN GIÁO HỆ THỐNG, CÁC CÔNG TRÌNH TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN TỪ 37 ĐƠN VỊ TẠI TP.HCM VÀ THI CÔNG.

ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VỚI CÁC NHÀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CỬA NHỰA LÕI THÉP TẠI VIỆT NAM

Contract Progress History
KIỂM TRA CÁC HẠNG MỤC TRƯỚC KHI THI CÔNG

Checklist before working
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Construction Details

은행정보
Construction Details

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Construction Details

은행정보
Construction Details

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Construction Details

은행정보
Construction Details

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Construction Details

은행정보
Construction Details

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Construction Details

은행정보
Construction Details

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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THỰC HÀNH THANG CHỮ A
KHU VỰC TẬP HUẤN AN TOÀN LOẠI A

BẢNG THÔNG TIN CÁC
CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

MÁY KIỂM TRA
DÂY ĐAI AN TOÀN

MẪU VẬT NÂNG HẠ

BẢNG HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG DỤNG CỤ

THỰC HÀNH LÀM TRÊN CAO

THỰC HÀNH LÀM VIỆC
TRONG MÔI TRƯỜNG KÍN

MÁY KIỂM TRA
GIÀY BẢO HỘ

THỰC HÀNH LÀM VIỆC TRÊN CAO

BẢNG CHỈ DẪN
AN TOÀN

THỰC HÀNH KIỂM TRA
MŨ BẢO HỘ

THỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AN TOÀN
Safety Training Center Plan 

21www.klvina.com www.koreawindow.com.vn20



KHU VỰC TẬP HUẤN AN TOÀN LOẠI B

THỰC HÀNH THANG CHỮ A

THỰC HÀNH PCCCTHỰC HÀNH LẮP GIÀN GIÁO

THỰC HÀNH LÀM VIỆC TRÊN CAO

THỰC HÀNH TREO MÓC VẬT LIỆU

THỰC HÀNH KIỂM TRA DÂY AN TOÀN

THỰC HÀNH SỬ DỤNG THANG ĐỨNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AN TOÀN
Safety Training Center Plan 
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HỆ THỐNG GIÀN GIÁO AN TOÀN
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WALKING TOWER Frame Type WALKING TOWERVertical Type

Safety scaffolding systems Safety scaffolding systems
HỆ THỐNG GIÀN GIÁO AN TOÀN



HỆ THỐNG GIÀN GIÁO AN TOÀN
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SYSTEM SUPPORT

Safety scaffolding systems Safety scaffolding systems
HỆ THỐNG GIÀN GIÁO AN TOÀN

A

Le
ng
th

B



Factory Temporary Material 2.000m2 Factory Temporary Material 2.000m2 
NHÀ MÁY VẬT LIỆU TẠM THỜI 2.000m2 NHÀ MÁY VẬT LIỆU TẠM THỜI 2.000m2
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Cửa nhựa lõi thép Hàn Quốc
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Crystal Gold Platinum Silver Dark Bronze

KHỞI ĐẦU THẾ HỆ CỬA SỔ MÀU HOÀN TOÀN MỚI
START NEW COLOR GENERATION WINDOW

- Khả năng cách nhiệt cao nhất, dẫn đầu thị trường
- Đóng mở dễ dàng
- Thiết kế khác biệt
- Nguồn cung và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

Cửa của chúng tôi không những giúp giảm việc tiêu thụ năng lượng nhờ 
khả năng cách nhiệt tuyệt vời mà còn tăng giá trị cho không gian của bạn 
nhờ những thiết kế tinh tế và khả năng cách âm vượt trội. 

Với những nỗ lực nghiên cứu và phát triển nội bộ, hệ thống sản xuất tự 
động lớn nhất Hàn Quốc và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt giúp chúng 
tôi tạo ra những loại cửa chất lượng, chiếm được niềm tin của khách hàng.

Bề mặt phủ kim loại sáng bóng là sự lựa chọn mới của những nhà kiến 
trúc sư về cửa trên toàn thế giới.
Sản phẩm thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp choáng ngợp, mê hồn khi so sánh 
với các sản phẩm thông thường khác.



uPVC Korea Windows uPVC Korea Windows
CỬA NHỰA LÕI THÉP HÀN QUỐC CỬA NHỰA LÕI THÉP HÀN QUỐC
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I Without Bug mesh I I With add. Track Bug mesh I I With SF-60ND I I With SF-77ND I

Hệ cửa trượt

Sliding 60ND

Hệ cửa trượt

Sliding 88ND



uPVC Korea Windows uPVC Korea Windows
CỬA NHỰA LÕI THÉP HÀN QUỐC CỬA NHỰA LÕI THÉP HÀN QUỐC
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I Option I
- In ward opening type

- Out ward opening type

I Option I
- In ward opening type

- Out ward opening type

Hệ cửa mở quay

Casement PRO 60

Hệ cửa đi mở quay

Door PRO 60



Certificate of Quality
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Certificate of Quality
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Trụ sở mới Đại Sứ Quán Hàn Quốc Trường Hàn Quốc tại Hà Nội

Dự án Starlake Tây Hồ Tây
(đang triển khai)

Resort & Golf Club - Hòa Bình
(đang triển khai)

Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép

Certificate of Quality
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Construction Details
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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Construction Details
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép

Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép

Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép

Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép

Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép

Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép Công trình sử dụng cửa nhựa lõi thép

Construction Details
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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Factory Window 3,000m2
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỬA 3000m2 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỬA 3000m2

Factory Window 3,000m2
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Personnel History Personnel History

Nhân viên nhà máy cửa nhựa Nhân viên nhà máy an toàn

Nhân viên giám sát cháy nổNhân viên giám sát an toàn

Nhân viên giàn giáo Nhân viên cơ sở an toàn

CÁC HOẠT ĐÔNG TẬP THỂ CÁC HOẠT ĐÔNG TẬP THỂ
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Conclusion
LỜI KẾT

start new color generation 

is always our first priority

KOREA WINDOW 

SAFETY WORK

Dựa trên những thành tựu đã đạt được tại Việt Nam chúng tôi sẽ 
nỗ lực hết mình để hỗ trợ các bạn.

Cùng với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết chúng tôi cam kết 
cung cấp sản phẩm cho khách hàng một cách nhanh nhất.

Để không ngừng vươn xa, phương châm làm việc của công ty 
chúng tôi chính là "An toàn" "Chất lượng" và "Trách nhiệm"
 
Cảm ơn các bạn đã đọc những nội dung nêu trên, chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn và chúc các bạn ngày một phát triển

Conclusion
LỜI KẾT
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