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LỜI NGỎ
OPEN LETTER

   Kính gửi: Quý Đối tác, Khách hàng
   Respectfully to: our valued Partners, Customers

   
Lời đầu tiên, Công ty TNHH Thương mại K&L Việt Nam (gọi tắt K&L Vina) xin gửi tới Quý 
Khách hàng, Quý Đối tác lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công.
   First of all, Vietnam K&L Trading Co., Ltd ( K&L Vina ) would like to send to our valued partners 

with best wishes of good health and success.

   Được thành lập năm 2013, trải qua một quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi đã và đang 
từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường cung cấp đồ bảo hộ lao động, lắp đặt thiết bị 
an toàn và đặc biệt là các sản phẩm cửa với thương hiệu Korea Window: cửa nhựa lõi thép, 
ABS,…
   Since founded in 2013, over the past six years of establishment and development, Our Compa-

ny has gradually reaffirmed our position on the PPE supply market, installation of safety devic-

es and especially providing LG Hausys Window products under Brand name Korea Window: 

Steel core plastic door, ABS and so on.

   
   Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là giá trị cốt lõi, là lý do quan trọng nhất để doanh nghiệp 
tồn tại và phát triển”. Korea Window đang khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực cung 
cấp sản phẩm cửa tại Việt Nam, phấn đấu trở thành thương hiệu mang tầm quốc tế.
   With business philosophy: it is “Customer are core values” that we consider as the driving 

force to survive and thrive. Korea Window is now gaining its strong position in the market of 

supplying Steel core plastic door in Vietnam with non-stop effort made to be world class door 

supplier.

   Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý Đối tác là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 
nước và quốc tế với cam kết chất lượng sản phẩm ưu việt, dịch vụ tốt nhất và giá cả hợp lý nhất 
để mang lại giá trị tốt đẹp cho khách hàng.
   We look forward to cooperating with the partners, organizations and individuals domestic and interna-

tional with a commitment to superior product quality, the best service and comparative price.

CEO
Kim Ho Seop

Trân trọng !
Best regards!
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THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN CHUNG/ General information

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ/ Legal records

Giấy phép kinh doanh số, mã số thuế: 0106141138.
Trụ sở đăng ký: K&L Building, Số B46, Khu TĐC LK19A, 19B, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội,
Việt Nam.
Vốn điều lệ: 100 tỷ VND.

Tên tiếng Việt/ Vietnamese name: 

Tên tiếng Anh/ English name: 

Tên viết tắt/ Abb name:

Trụ sở chính/ Headquarter:

 
Điện thoại/ Phone N/B:

Chi nhánh/ Office - HảiPhòng:
Chi nhánh/ Office - TP. HCM:

Nhà máy/ Factory:

Xưởng sản xuất/ Warehouse: 

Website: 
Email:

Business registration certificate, Tax Identification Number: 0106141138

Headquarter address: K&L Building, B46, LK19A Resettlement Area, 19B, Duong Noi Ward, Ha Dong 

district, Ha Noi City, Vietnam.

Authorized capital: 100 billion VND

General information General information

General information
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BAN GIÁM ĐỐC

Văn phòng/Office

Hàn Quốc
Văn phòng/Office

Hà Nội
Văn phòng/Office

Hồ Chí Minh
Văn phòng/Office

Hải Phòng
Văn phòng/Office

Đã Nẵng

Nhà máy
sản xuất

Nhà máy
sản xuất

Đội thi công
lắp đặt

Đội thi công
lắp đặt

Đội thi công
lắp đặt

Ban Kinh Doanh
Quốc Tế

Tài Chính Kế Toán

- Kế toán/Accounting

- Cơ sở vật chất/Facilities

- Quản lý tài chính/ 

Financial management

Hành Chính
Tổng Hợp

- Hành chính nhân sự/HR

- Đào tạo nguồn lực/ 

Training resources

- Quản trị nhân lực/HR 

management 

Sales &
Marketing

- Kinh doanh/Sales

- Marketing/Marketing 

- Chăm sóc khách hàng/

Customer services 

Kỹ Thuật &
Nghiên Cứu

- Kỹ thuật/Technology

- Thiết kế/Design

- Phát triển sản phẩm/

Product development

ĐẠI HỌC/ University

TRUNG CẤP/ Intermediate
KHÁC/ Others

CAO ĐẲNG/ College

SAU ĐẠI HỌC/ Post- graduate 

Thành phần nhân sự/ Human resource:

Tại Korea Window với đội ngũ nhân sự trên 100 người bao gồm người Hàn Quốc và 
Việt Nam phân bổ ở các vị trí phòng ban, các đội thi công và nhà máy.
Trình độ: Tập hợp các chuyên gia, Thạc sĩ, Kỹ sư giỏi đến từ Hàn Quốc và Việt Nam.

Korea Window with over 100 staff including Korean and Vietnamese distributed  at 

various departments, installation teams and factories. 

Qualification: Korean and Vietnamese specialists, Master, excellent engineers. 

20%

10%

35%

30%

5%

3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC/ Organizational

Board of Directors

Department of International
business

Finance department
HR Department

Technical & research

Factory Factory

Installation team Installation team Installation team

Organizational chart Organizational chart 
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tháng 4  :
Tháng 5  : 
Tháng 6  :
Tháng 7  :
Tháng 8  :

Thành lập K&L Vina
Thành lập nhà máy và kho sản xuất thiết bị an toàn K&L Vina
LOTTE HANOI CENTER - Triển khai hệ thống phòng cháy chữa cháy
LOTTE HANOI CENTER - Bàn giao thiết bị cứu hỏa và thiết bị an toàn
SEVT SAMSUNG (giai đoạn 1): Cung cấp thiết bị và hệ thống an toàn xây dựng

LOTTE CENTER HANOI - Thi công lắp dựng hệ thống giàn giáo
SEVT SAMSUNG (giai đoạn 2): Cung cấp thiết bị và hệ thống an toàn xây dựng
SDV - Lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, nhận dạng và đồ dùng an toàn.
SEVT SAMSUNG (giai đoạn 3): Cung cấp thiết bị và hệ thống an toàn xây dựng
Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 1  :
Tháng 10 :
Tháng 10 :
Tháng 11 :
Tháng 12 :

Tháng 1 :
Tháng 4 :
Tháng 5 :
Tháng 6 :

Tháng 7 :
Tháng 10 

Lắp đặt giàn giáo nội bộ và tại hiện trường của SAMSUNG điện tử SEVT
SEVT SAMSUNG (giai đoạn 4): thiết bị và hệ thống an toàn xây dựng
SEVT SAMSUNG (giai đoạn 5): thiết bị và hệ thống an toàn xây dựng
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
Cung cấp thiết bị dự án SEHC CE COMPLEX PROJECT 
Hợp đồng đồ dùng an toàn cho SDVV1, V2 - SAMSUNG C&T/ CHEIL INDUSTRIES
SEV METAL LINE - Thi công hệ thống giàn giáo và cọc chống WWT

Tháng 1 :
Tháng 1 :
Tháng 4 :
Tháng 6 :

Hợp đồng đồ dung an toàn theo năm SAMSUNG ENGINEERING
Hợp đồng thiết bị an toàn SAMSUNG C&T
Hợp đồng phụ tùng thiết bị PCCC SAMSUNG ELECTRONIC MRO
Thành lập đầu tư nhà máy sản xuất Cửa nhựa lõi thép Hàn Quốc

Tháng 2 :
Tháng 6 :

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

Tháng 3 : 
Tháng 4 :
Tháng 6 :
Tháng 9 :
Tháng 10 :
Tháng 12 :

Tháng 4 : 

Hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu tạm thời SAMSUNG ELECTRONIC
Hợp đồng đồ dùng & thiết bị an toàn LG HAI PHONG SERVEONE
Lắp đặt thay thế cửa nhôm sang cửa nhựa lõi thép - Trường Hàn Quốc tại Hà Nội
Hợp đồng lắp đặt hàng rào công trường, trang thiết bị bảo hộ LOTTE MALL HANOI
Triển khai sản xuất lắp đặt hệ thống cửa cho dự án STAR LAKE HANOI - DEAWOO
Triển khai hợp đồng cửa nhựa lõi thép dự án RESORT & GOLF SKYLAKE

Ra mắt thương hiệu riêng: Korea Window

Tiếp tục triển khai sản xuất lắp đặt hệ thống cửa cho dự án STAR LAKE HANOI - DEAWOO
Khảo sát thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng, Campuchia, Lào
Triển khai sản xuất lắp đặt hệ thống cửa cho nhà máy Hanbo - Vĩnh Phúc
Triển khai sản xuất lắp đặt hệ thống cửa cho nhà máy KumKang- KCN Nhơn Trạch 1 - Đồng Nai

4.  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

April :
May  : 
June  :
July  :
August  :

K&L Vina Foundation 
Factory establishment and warehouse of safety devices  manufacturing &L Vina
LOTTE HANOI CENTER – Installation work for Fire fighting and protection
LOTTE HANOI CENTER - Handover fire fighting and safety devices
SEVT SAMSUNG (stage 1): Supplying construction safety equipment and system 

LOTTE CENTER HANOI - Installation work of scaffolding system
SEVT SAMSUNG (stage 2): Supplying and installing construction safety equipment system
SDV – Installation work of CCTV, recognition and safty devices                  
SEVT SAMSUNG (stage 3): Supplying and installing construction safety equipment system
Opening office in Ho Chi Minh

January :
October :
October :
November :
December :

Jan :
April :
May :
June :
July :

October :

Installing internal scaffold and on-site of electronic Samsung SEVT                                
SEVT SAMSUNG (stage 4): construction safety equipment and system               
SEVT SAMSUNG (stage 5): construction safety equipment and system               
Office in Ho Chi Minh city supplied equipment for project: SEHC CE COMPLEX PROJECT
Supply agreement of safety equipment for SDVV1, V2 - SAMSUNG C&T/
CHEIL INDUSTRIES
SEV METAL LINE – Installation work of scaffold and pile WWT 

Jan   :
Jan :
April :
June :

Annual supply agreement of safety equipment SAMSUNG ENGINEERING
Supply agreement of safety equipment SAMSUNG C&T
Supply agreement of Fire protection accessories SAMSUNG ELECTRONIC MRO
Manufacturing factory foundation of Korean Window  

Feb :

June :

HYUNDAI Dream Center PROJECT - Installation work of Practical work/activities and
safety training area 
Supply agreement of safety equipment SAMSUNG SDV V3

March : 
April :
June :
Sep :
October :
December :

April : 

Temporary supply agreement of  materials SAMSUNG ELECTRONIC
Supply agreement of safety equipment and system LG HAI PHONG SERVEONE
Replacing and installing  alu window with Upvc window- Ha Noi International School              
Installation  agreement  of site  barrier and protection  equipment LOTTE MALL HANOI 
Installation  work of door system for project: STAR LAKE HANOI - DEAWOO   
Implementing agreement of steel core plastic door for project:RESORT & GOLF SKYLAKE 

Brand launching: Korea Window
Ongoing door manufacturing and installing for project: STAR LAKE HANOI - DEAWOO                         
Research for opening offices in Da Nang, Campuchia, Lao
Door manufacturing and installing for factory: Hanbo - Vinh Phuc
Door manufacturing and installing for factory: KumKang-  Park Nhon Trach 1 - Dong Nai

4.  HISTORY OF DEVELOPMENT

History of development History of development 
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5. LĨNH VỰC KINH DOANH/ Business fields

Sản xuất, cung ứng và lắp đặt hệ thống cửa nhựa lõi thép (Lĩnh vực chính)
Cung ứng và lắp đặt hệ thống trang thiết bị an toàn cho công trình; (giàn giáo, lưới, lan can an toàn.....) 
Cung ứng và thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các công trình; 
Cung ứng và thi công kết cấu, tấm Panel cho các nhà máy
Cung ứng và lắp đặt các sản phẩm cửa khác: ABS, nhôm, kính, …

Manufacturing, supplying and installing Steel core plastic door (primary field)

Supplying and installing construction safety equipment system; (scaffold, debris netting and crash barrier....)                                                                                                                                                 

Supplying and installing fire protection system for constructions;

Supplying and installing structure, panel for factories

Supplying and installing other door and window products: ABS, Aluminum, glasses, …

Business fields

10www.koreawindow.com.vn

With criteria about quality, luxurious and suitability of products.

Products of Korea Window always create trust with customers and partners.

Với tiêu chí chất lượng, sang trọng, phù hợp.
Sản phẩm cửa Korea Window luôn tạo được niềm tin với khách hàng và đối tác.
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Giữ vững mọi chỉ tiêu: doanh số, thị phần, nhân lực, giá trị thương hiệu, số lượng sản phẩm
Trở thành thương hiệu cung cấp hệ thống cửa mang tầm quốc tế vào năm 2020 thông qua các sản 
phẩm chất lượng đến từ Hàn Quốc.
Maintain all targets: sales, market share, human resources, trade mark, quantity of products and 

become a world-class door brand by 2020 through quality products from Korea.

Sứ mệnh/ Mission:

"Vì một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn"
Korea Windows luôn luôn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chất lượng trong 
và ngoài nước. Mang đến những giải pháp tốt nhất, góp phần nâng tầm 
chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa kiến trúc đô thị.
 “ For A Better Life”
Korea Windows always meets all national and international quality 

requirements, provides Customers with best solutions which makes contri-

butions to enhance the quality of the modern life and modernize urban 

architect.

 Tầm nhìn/ Vision

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, KOREA WINDOW 
phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một 
Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.
By pioneering aspirations and investment strategies - sustainable development, KOREA 

WINDOW strives to become a leading multidisciplinary economic Corporation in Vietnam and 

the region; moving forward a world-class corporation.

Đối với cổ đông và đối tác: 
Đề cao tinh thần hợp tác cùng 
phát triển; cam kết trở thành 
"Người bạn đồng hành" của 
các đối tác và cổ đông; luôn 
gia tăng các giá trị đầu tư hấp 
dẫn và bền vững.

For shareholders and partners: 
Promoting the spirit of win-win 

cooperation and development; 

with commitment to become 

"Companion" of partners and 

shareholders; always increasing 

attractive and sustainable invest-

ment values.

Đối với nhân viên: Xây 
dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, 
năng động, sáng tạo và 
nhân văn; tạo điều kiện 
thu nhập cao và cơ hội 
phát triển công bằng cho 
tất cả nhân viên.

For employees: Building a 

professional, vibrant, creative and 

humanistic working space; 

offering high income and equal 

development opportunities for all 

employees.

Đối với xã hội: Đem lại những 
giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã 
hội và nâng cao giá trị cuộc 
sống của các thành viên thông 
qua những điều kiện phát triển 
tốt nhất về vật chất và tinh thần.

For Society: Bring good values 

to the community and improve 

the value of life of its citizens 

through the best conditions of 

physical and spiritual develop-

ment.

6. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN/ Development strategies

Speed - Profession - Creativity - Quality - Efficiency

Giá trị cốt lõi/ Core values:

Tốc độ - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả

Development strategies Development strategies
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7. NĂNG LỰC KOREA WINDOW
7.1. Nhân lực/Human resource:

Korea Window được thành lập, tổ chức, xây dựng với định 
hướng  là ngôi  nhà chung của tất cả  các  thành viên trong công 
ty, tạo môi trường phát triển và trao cơ hội cho tất cả mọi người 
có thể phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân.

Korean Window was founded, organized and built as common 

house oriented of all employees to facilitate development envi-

ronment and give equal opportunities to all staff for their full 

creativity.

Korea Window được kết hợp giữa Lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam với các cá nhân có khả năng lãnh đạo 
tốt, có tầm nhìn chiến lược. Là những nhà lãnh đạo trẻ nhưng lãnh đạo công ty đã có nhiều kinh nghiệm 
cũng như khả năng lãnh đạo trong các công ty, tập đoàn lớn.

Korea Window are led by both Korean and Vietnamese who show good leadership and strategic vision.  

They appear to young leaders, but have a wealth of experience and good leadership in major companies 

and corporations.

Đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc/ Korean specialists 

Korea Window tự hào có đội ngũ chuyên gia đến từ Hàn Quốc trong bộ máy nhân sự của mình. Ngoài vấn 
đề hoạch định chiến lược, đội ngũ còn trực tiếp thực hiện các công việc từ điều hành, quản lý tới giám sát;

Korea Window prides itself in having team of Korean specialists available among human resources. In 

addition to strategic planning, the team also directly performs the tasks from administration, management 

to supervision;

Ban lãnh đạo/ Board of management:

Korea Window capability Korea Window capability
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Nhân viên/ Human resource

Korea Window có đội ngũ nhân viên có trình độ thạc sỹ và đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, cơ 
khí, kinh  tế,.. có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng cùng với đội ngũ công nhân 
sản xuất có trình độ tay nghề cao.
Đội ngũ nhân viên có khả năng thích ứng nhanh với tiến bộ khoa học công nghệ và nắm bắt tốt nhu cầu 
của khách hàng luôn tạo ra lợi thế cạnh tranh cao cho Korea Window.

Korea Window owns staff qualified masters and university degrees in the fields of construction, architec-

ture, mechanics, economics, etc with a wealth of working expertise in the construction and a strong team 

of skilled production workers.

The staff have a remarkable ability to adapt to scientific and technological advances and understand the 

customer, which enhance the competitive advantages of Korea Window.

7.2. Năng lực tài chính/ Finance capability: 

Korea window khẳng định uy tín và năng lực bằng nguồn tài chính vững mạnh. Với các nguồn vốn đầu tư 
từ Hàn Quốc thể hiện như việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc tại tòa nhà 
K&L Building làm trụ sở chính của doanh nghiệp và cho thuê.

Korea Window reaffirms their position and capability with strong financial resource. Investments from 

Korea in infrastructure, factory, office at K&L Building construction as had office and for lease.

Mục tiêu tài chính năm 2019 của Công ty K&L Vina phấn đấu đạt 512 tỷ đồng, trong đó doanh thu về cửa 
nhựa lõi thép  đạt 105 tỷ đồng.

In 2019, for Financial target K&L Vina is striving to reach 512 billion VND, of which revenue from door 

plastic steel core will reach 105 billion VND.

1,100,000 $

3,500,000 $

5,895,000 $

5,900,000 $

6,195,000 $

4,832,100 $

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,556,900 $
6,556,900 $

BIỂU ĐỒ DOANH THU VÀ MỤC TIÊU/ REVENUE CHART AND TARGET

Korea Window capability Korea Window capability
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7.3. Nhà máy sản xuất/ Manufacturing factory

Korea Window có nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội với diện tích hơn 5000m2 
với trang thiết bị máy móc và nguyên liệu toàn bộ là nhập khẩu, cùng dây chuyền sản xuất tự động.
Korea Window sử dụng hệ thanh Profile cùng với phụ kiện đồng bộ cao cấp của hãng LG Hausys, máy 
hàn góc cao cấp, cho phép thực hiện cùng lúc sử dụng cả 4 đầu hàn rất tiện lợi và linh hoạt, chiều dài 
khung máy lớn để hàn được bộ khung có kích thước lớn.
Trong năm 2019 Công ty đang khảo sát để xây dựng nhà máy tại Miền Trung và Miền Nam, kế hoạch 
2020 sẽ xây dựng nhà máy ở Lào và Campuchia.

Korea Window has a manufacturing plant in Thach That Industrial Park, Hanoi with an area of over 

5000m2 well-equipped with all imported machinery and material and automatic production lines.

Korea Window uses Profile together with LG Hausys high-end synchronous accessories, advanced corner 

welding machine featuring large machine length to weld large-sized frames, thus allowing simultaneous 

use of all 4 welding heads in very convenient and flexible way.

In 2019, the Company is in research for building factories in the Central and the South region, and plans 

to build factories in Laos and Cambodia in 2020.

1. Nguyên vật liệu

10

2. Cắt sắt làm lõi
thanh profile

3. Cắt thanh profile,
cắt nẹp

4. Khoan ổ khóa, 
rãnh thoát nước,...

5. Hàn góc, 
khung profile

6. Làm sạch khung,
bụi bẩn

9. Kiểm tra, đóng gói, 
nhập kho

10. Xuất kho, vận chuyển 
ra công trường

7. Lắp đố, 
lắp phụ kiện

8. Lắp kính, đóng nẹp,
lắp gioăng, bơm keo

9

1

2

3

4
5

9

7

8

6

Thực hiện theo một quy trình nhất định, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 
9001:2015. 
Chất lượng sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt ngay từ nguyên liệu đầu vào, mỗi khâu sản 
xuất được thực hiện một cách khoa học, chuyên nghiệp và được giám sát trực tiếp bởi các 
chuyên gia Hàn Quốc. Sản phẩm đầu ra được các chuyên gia kiểm tra một cách chi tiết, tỷ 
mỷ để tránh những lỗi dù là nhỏ nhất. 
Chất lượng sản phẩm của Korea Window luôn được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

In compliance with a specific process, applied the quality management system subjected to 

ISO 9001: 2015 standards.

Product quality is strictly controlled from the input materials, each production stage is 

logically and professionally carried out and directly supervised by Korean specialists. The 

output products undergo a careful test by experts to avoid even the smallest errors.

The quality products of Korea Window have been always trusted and appreciated by all 

customers.

Quy trình sản xuất/ Production procedure:

Korea Window capability Korea Window capability
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GIẤY CHỨNG NHẬN/ QUALITY CERTIFICATES

Quality certificates Quality certificates



22www.koreawindow.com.vn21

Sản phẩmSản phẩm

www.koreawindow.com.vn

8. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM/ PRODUCT INTRODUCTION

THƯƠNG HIỆU

CỬA NHỰA LÕI THÉP

UY TÍN TỪ HÀN QUỐC

KHỞI ĐẦU THẾ HỆ
MÀU CỬA SỔ HOÀN TOÀN MỚI

Loại cửa lần đầu tiên áp dụng
công nghệ tạo bề mặt kim loại sáng bóng 

Công nghệ này chưa được áp dụng ở bất cứ đâu

ĐẶC ĐIỂM VƯỢT TRỘI
TỪ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CỬA NHỰA LÕI THÉP LG HAUSYS: 

Sử dụng công nghệ hiện đại tạo lớp 
phủ bề mặt sáng bóng, bề mặt phẳng 
mịn cùng màu sắc tuyệt đẹp, lần đầu 
tiên xuất hiện và chỉ có tại LG Hausys

MÀU SẮC ÁNH KIM TUYỆT ĐẸP

BEAUTIFUL METALIC COLOR

With its advanced technology to create 
a shiny coating, flat surface with beauti-
ful colors, it is first appeared and only 
available at LG Hausys.

LIFE SPAN AND HIGHLY DURABLE OF 

COLORS 

The durability of the steel core plastic 
door material can be up to 20 - 30 
years (according to leading experts' 
evaluation) and can meet the hot and 
humid climate of Vietnam.

COLOR VARIETY OF PROFILE

What make it unique that suit a variety 
of interior styles and customer choices.

SỰ ĐA DẠNG VỀ MÀU SẮC 
THANH PROFILE 

Tạo điểm nhấn phù hợp với nhiều 
phong cách nội thất và sự lựa chọn của 
khách hàng.

Crystal Gold
Vàng Crystal  

Platinum Silver
Bạch Kim  

Dark Bronze
Đồng Đen

Độ bền của vật liệu cửa nhựa lõi thép có 
thể lên đến 20 - 30 năm (theo các 
chuyên gia hàng đầu đánh giá)
Có thể đáp ứng đuộc điều kiện môi 
trường khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. 

Products Products

Với cấu trúc đặc biệt giúp khả năng 
cách âm, cách nhiệt vượt trội hơn so 
với các sản phẩm khác trên thị trường. 

CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT VƯỢT TRỘI

SUPER SOUND PROOF AND HEAT PROOF

With special structure which results in supe-
rior sound and heat proof, in comparison 
with other products on the market.

TUỔI THỌ VÀ ĐỘ BỀN 
VỀ MÀU SẮC CAO

    Công ty LG Hausys là thành viên của tập đoàn LG- Hàn Quốc. Sản phẩm cửa 
nhựa lõi thép phát triển trên thị trường Hàn Quốc từ năm 1976. Hiện nay đã có 
mặt tại nhiều nước trên thế giới: Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam,...
Không chỉ mang tới cho khách hàng một sản phẩm chất lượng lâu bền mà còn 
đem lại vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp.

    LG Hausys Company is a member of LG Group - Korea. Steel core plastic door products have developed at 

Korean market since 1976.

It is currently available in many countries worldwide: USA, France, India, China, Vietnam, ...

Not only satisfy customers with long-lasting products but also make their spaces unique with  elegant and classy 

beauty of products
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Kín khí

Chống ăn mòn

Chịu tải gió

Kín nước

Độ an toàn cao

Những ưu điểm khác/ Other advatanges: Cấu tạo cơ bản cửa nhựa lõi thép

Thanh nhựa profile: 
Nhựa uPVC là hỗn hợp phối trộn của nhựa PVC với chất ổn định nhiệt, chất bôi 
trơn, chất tăng độ bền va đập, chất độn, bột màu, chất chống tia UV.
Thanh Profile có cấu trúc dạng hộp, được chia thành nhiều khoang trống có được 
lắp lõi thép gia cường để tăng khả năng chiu lực cho kết cấu cửa.

uPVC Profile:
UPVC is a mixture of PVC with heat stabilizer, lubricant, impact resistance 

enhancer, filler, pigment, anti-UV.

Profile comes in box shape which is divided into many empty compartments 

housing reinforced steel core to increase bearing capacity of the door structure.

Lõi thép gia cường
Lõi thép gia cường là phần kim loại đặt luồn 
bên trong các khoang rỗng của thanh nhựa 
profile. Độ dày của thép là từ 1 đến 2mm.

Reinforced steel
Reinforced steel is a metal part that goes 

through the empty compartment of the profile. 

The thickness of steel is from 1 to 2mm. 

Kính

Kính sử dụng cho cửa nhựa lõi thép là kính 
cường lực, kính an toàn, độ bền cao. Sử dụng 
kính cường lực cho cửa nhựa lõi thép không chỉ 
làm tăng tính thẩm mỹ cho cửa mà còn mang 
lại nhiều ưu điểm khác cho cửa như: đón được 
nhiều ánh sáng cho căn phòng, cách âm, cách 
nhiệt với bên ngoài.

Glass
Glass used for steel core plastic doors is 

tempered glass, safety glass, highly durable. 

Using tempered glass for steel core plastic doors 

not only boosts the aesthetics of the door, but 

also offers many other advantages for the door 

such as: getting plenty of sunlight into the room, 

soundproofing, heat insulation from outside. 

Phụ kiện kim khí
Bộ phụ kiện của cửa nhựa lõi thép chuyên 
dụng không chỉ đảm bảo độ an toàn, tính 
chính xác cao trong sử dụng mà còn mang tính 
thẩm mỹ và khắc phục được các nhược điểm 
của các loại phụ kiện kim khí thông thường.

Hareware accessories
The accessories of specialized steel core 

plastic doors not only ensure safety, high 

accuracy in use but also exhibits aesthetic 

and overcome the disadvantages of common 

metal accessories

Products Products

High safety

Anti-corrosion

AirtightWind load-bearing

Water tight

Gioăng cao su:
Có tác dụng làm tăng độ kín khít, ngăn 
nước mưa, đảm bảo cách âm, cách nhiệt.

Gasket:
It will increase the airtight rainwater, 
ensuring sounproof and thermal insulation.

Basic structure of steel core plastic doors
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   Cửa nhựa uPVC được ứng dụng hầu hết trong các công trình xây dựng từ công trình nhà cao tầng 
văn phòng, chung cư, showroom trưng bày, đến các nhà biệt thự, nhà phố dân dụng.
Để cửa nhựa có thể phát huy hết ưu điểm vốn có của mình, khi ứng dụng cần lưu ý thiết kế đặt cửa 
theo kiến trúc nhà ở, xác định rõ nhu cầu và mục đích sử dụng. Đảm bảo nhà có thể thông gió tốt, tạo 
không khí thoáng đãng, đạt hiệu quả đúng như mong muốn. 

ỨNG DỤNG/ Applications:  CÁC LOẠI CỬA NHỰA LÕI THÉP

Products Products

CỬA ĐẨY

CỬA MỞ XOAY

CỬA TRƯỢT

   uPVC doors are commonly used in most construction projects from high-rise buildings, condomini-

ums, showrooms to villas, and residential.

To fulfil the aim at taking full their own advantages, therefore; when applied, it is necessary to 

concentrate on the door design based on the housing architecture, clearly identify the needs and 

purposes so that the house have well ventilation, open space and intended effect

SLIDING WINDOW 

AWNING  WINDOW

CASEMENT WINDOW & DOOR

ROTATING WINDOW
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9. CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU/ Major projects 

Với uy tín và năng lực của mình, Korea Windown đã được các Tổng Công ty và Tập đoàn lớn tin tưởng 
giao phó thực hiện lắp đặt hệ thống cửa nhựa lõi thép tại các dự án lớn trên toàn quốc

With its prestige and capacity, Korea Window has been trusted partners by Corporations and Big Groups 

to perform the installation of steel core plastic doors at massive projects nationwide.

TRƯỜNG HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI

Vị trí

Hạng mục

Năm

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội
Cung cấp và lắp đặt thi công cửa
nhựa lõi thép Hàn Quốc

2018

:

:

:

HA NOI INTERNATIONAL SCHOOL 

Location

Work

Year

Mai Dich, Cau Giay District, Ha Noi City

Manufacturing and installing steel cored                                                                                                                                                                                                                                                                                               
plastic door

2018

:

:

:

ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC MỚI

Vị trí

Hạng mục

Năm

Lô 4, Khu Ngoại giao đoàn Xuân Tảo, 
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt thi công cửa ABS

2017

:

:

:

NEW KOREAN EMBASSY

Location

Work

Year

Lot 4, Xuan Tao Diplomatic Corps Area, 
Bac Tu Liem District, Ha Noi

Manufacturing and installing ABS door

2017

:

:

:

Major projects Major projects
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NHÀ MÁY THỨ 3 - HANBO ENC

Vị trí

Diện tích

Hạng mục

Năm

Khu công nghiệp Bá Thiện II, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

50.000 m²

Sản xuất, cung cấp lắp đặt cửa nhựa lõi thép, vách kính cường lực

2019

:

:

:

:

FACTORY NO 3 - HANBO ENC

Location

Area

Work

Year

Industrial Park Ba Thien II, Binh Xuyen 
District, Vinh Phuc Province
50.000 m²

Manufacturing, supplying and installing steel 
cored plastic door, Reinforced glass curtain.
2019

:

:

:

:

RESORT - GOLF SKY COURCELAKE

Location

Work   

Year

Nearby Van Son Lake, Chuong My Ward, 
Ha Noi City

Manufacturing, supplying and installing 
steel cored plastic door

2019

:

:

:

KHU NGHỈ DƯỠNG - SÂN GOLF SKY-

Vị trí

Hạng mục

Năm

Gần hồ Vân Sơn, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội

Sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống cửa 
nhựa lõi thép

2019

:

:

:

Major projects Major projects
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STARLAKE TÂY HỒ TÂY

Vị trí

Hạng mục

Năm

Khu đô thị Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ,
Hà Nội

Cửa nhựa lõi thép Hàn Quốc, cửa ABS

2019

:

:

:

STARLAKE WESTERN WEST 

Location

Work  

Year

Urban area Western West Lake, Tay Ho 
District, Ha Noi

Korean steel cored plastic door,ABS window

2019

:

:

:

ITMV3 BẮC NINH

Vị trí

Hạng mục

Năm

06, đường 11 Vsip Bắc Ninh,
xã Phù Chẩn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh.

Cửa nhựa lõi thép Hàn Quốc,Panel
cửa nhựa.
2019

:

:

:

ITMV3 BẮC NINH

Location

Work

Year

06, 11 street Vsip Bac Ninh, Phu Chan-

Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province.

Korean steel core plastic door, plastic 
door Panel.
2019

:

:

:

STARLAKE

Major projects Major projects



34www.koreawindow.com.vn33

Dự án tiêu biểuDự án tiêu biểu

www.koreawindow.com.vn

VĂN LÂM HOMESTAY 

Vị trí

Hạng mục

Năm

Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, TP. Ninh Bình

Cửa nhựa lõi thép Hàn Quốc, cửa ABS

2019

:

:

:

VAN LAM HOMESTAY 

Location

Work 

Year

Ninh HAI Communce, Hoa Lu Ward,
Ninh Bình City
Korean steel cored plastic door, ABS window 

2019

:

:

:

NHÀ MÁY KUMKANG - ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH KUMKANG KIND VIỆT 

Vị trí

Hạng mục

Năm

KCN Nhơn Trạch 1 -
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn 
Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Cung cấp vật tự Panel và sản 
xuất lắp đặt hệ thống cửa.

2019

:

:

:

KUMKANG FACTORY- DONG NAI 
KUMKANG KIND VIET COMPANY 
LIMITED

Location

Work

Year

Industrial Park Nhon Trach 1 -Phuoc 
Thien Comunce, Nhon Trach Ward, 
Đong Nai Province

Supplying Panel and fabricating, 
installing door and window system

2019

:

:

:

Major projects Major projects



10. ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU/ Major partner

Đối tác của Korea Window là các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà thiết kế xây dựng, các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân trong nước và quốc tế: Lotte, Sam sung, Deawoo, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trường  Quốc tế Hà 
Quốc Hà Nội, Vingroup,...

36www.koreawindow.com.vn
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HYUNDAI ALUMINUM

Major partner

Korea Window's partners are investors, contractors, construction designers, domestic and foreign businesses, 

organizations and individuals: Lotte, Sam sung, Deawoo, Korean Embassy, International School Hanoi, 

Vingroup and so on.
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11. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ Company activities

Song song với phát triển kinh tế Korea Window luôn chú trọng vào phát triển văn hóa cho doanh 
nghiệp và các hoạt động xã hội.
In parallel with economic development, Korea Window always pays attention to developing 

culture for business and social activities 

Với nhân sự công ty là sự kết hợp giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam, tuy có một số nét 
khác biệt nhưng Công ty đã gắn kết được nhuần nhuyễn để mọi người hiểu nhau hơn bằng nhiều 
các hoạt động thiết thực tạo thành một khối thống nhất phục vụ cho sự phát triển chung cho 
doanh nghiệp. 

With the workforse including both Korean and Vietnamese, there are some differences through; 

the Company has been able to disappear miscommunication so that people can better under-

stand each other thanks to many practical activities to form mutual group in contribution to the 

general development of company.

K&L Vina đồng hành cùng dự án mang hơi ấm lên vùng cao Tây Bắc
K&L Vina joined project: “bring warmth to Tay Bac mountainous area”

Ông Kim Ho Seop - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại K&L Việt Nam và đại diện tổ chức tình nguyện G&P
Mr. Kim Ho Seop – Director of K&L Việt Nam trading company limited and representative of charity organization named G&P
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   Trên đây là phần giới thiệu về năng lực và kinh nghiệm của Korea Window.
   Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
đã hợp tác với Korea Window trong suốt thời gian qua.
   That is an introduction to the capacity and experience of Korea Window.

   We sincerely give thanks for the trust of companies, organizations and individuals 

who have cooperated with Korea Window over past years. 

   Với khả năng và kinh nghiệm của mình, Korea Window mong muốn được hợp tác với 
tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đầu tư 
lắp đặt hệ thống cửa nhựa lõi thép, các sản phẩm cửa khác, cũng như các hệ thống an 
toàn trong xây dựng.
   With its capability and experience, Korea Window longs for collaborating with all 

local and foreign businesses, organizations and individuals in investment in installing 

steel core plastic doors and other door products as well as construction safety systems.

   Chúng tôi không ngừng tiếp cận công nghệ mới nhất để đưa vào thực tiễn, luôn cải 
tiến sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và giá cả phải chăng để đem lại lợi ích cao 
nhất cho khách hàng.
   We always access to the latest technology to put into practical operation, improve 

production to increase product quality and offer affordable prices to benefit customers 

the most.

   Trân trọng!

LỜI KẾT
ENDING 

      Best regards!
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