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Kính gửi Quý Khách hàng!

Lời đầu tiên, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM HOÀNG PHI (Viết 
tắt là HOANGPHI CO.,LTD) xin gửi tới Quý khách hàng, Ðối tác lời 
chào trân trọng, lời chúc Sức khỏe - Hạnh phúc - Thịnh vượng! 
Công ty xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm và 
đồng hành cùng sự phát triển của Công ty chúng tôi trong thời 
gian qua.

HOANGPHI CO.,LTD là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực thiết kế, sản xuất, lắp dựng các sản phẩm về nhôm kính, cửa 
tự động cho các công trình dân dụng và công nghiệp... Với đội ngũ 
kỹ sư được đào tạo chuyên môn và giàu kinh nghiệm cùng với đội 
ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp. 
Các công đoạn sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn 
an toàn của Việt Nam và Quốc tế; Sản phẩm được ứng dụng các 
công nghệ an toàn mới nhất hiện nay nhằm bảo đảm tuyệt đối an 
toàn cho người sử dụng.

Với phương châm “SỰ TIN TƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TÀI 
SẢN LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI” - “THƯƠNG HIỆU ÐƯỢC XÂY 
DỰNG BỞI CHẤT LƯỢNG” Chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục mang 
đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất 
với chất lượng phục vụ cao nhất.
Công ty chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng, cải 
tiến chất lượng, đa dạng chủng loại, mẫu mã sản phẩm, nghiên 
cứu và sử dụng các công nghệ mới vào sản phẩm, đặc biệt tăng 
cường, chất lượng phục vụ, chế độ bảo hành, bảo trì sau bán hàng 
để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của Quý vị, đáp ứng theo xu 
thế phát triển chung của Ngành và xã hội.

Thay mặt HÐQT và toàn thể HOANGPHI CO.,LTD chúng tôi xin gửi 
lời tri ân sâu sắc đến Quý đối tác và Quý khách hàng đã đồng hành 
và ủng hộ các sản phẩm nhôm kính do công ty Hoàng Phi cung 
cấp và lắp đặt trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ của Quý Khách 
hàng là động lực để chúng tôi ngày càng nâng cao chất lượng và 
phục vụ Quý Khách hàng, Quý đối tác được tốt hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn!

To: Valued customers! 

First of all, HOANG PHI SERVICE TRADING AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED (abbreviated as HOANGPHI CO., LTD) 
sincerely sends our respectful greetings and wish Valued 
customers, partners Health-Happiness-Prosperity! The Company 
sincerely thanks valued customers for your trust and accompanying 
with our company’s development in the past time.

HOANGPHI CO., LTD is an enterprise that is specialized in design, 
production, and construction of aluminum glass, automatic 
doors for civil and industrial works… Our engineers are 
well-trained and highly-experienced and customer service staff 
is devoted and professional. Production stages comply strictly 
with Vietnamese and International safety standards; Products 
are applied with current new safe technologies in order to 
ensure absolutely the safety for users.

With the motto “THE TRUST OF CUSTOMERS IS OUR BIGGEST 
ASSET” – “TRADEMARK IS BUILT BY QUALITY”, we believe 
that we will continue to bring to customers the best products 
with the most reasonable prices and the highest service quality. 
Our company undertakes to continuously strive, improve the 
quality, diversify types, models of products, research and apply 
new technologies into products. Especially, we will strengthen 
the service quality, regime of warranty, maintenance after sales 
to meet the increasing demands of valued customers and the 
general developmental trends of the industry and society.

On behalf of the Management Board and the whole HOANGPHI 
CO., LTD, we sincerely send our appreciation to valued partners 
and customers for accompanying and supporting our aluminum 
glass products provided and installed by Hoang Phi Company 
in the past time. The support of valued customers is the motivation 
for us to enhance the quality and serve valued customers and 
partners better and better.

Sincerely thanks!
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CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION 
GIẤY PHÉP KINH DOANH
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OPERATION SCOPE
LĨNH VỰC HOẠT ÐỘNG

HOANGPHI CO.,LTD được thành lập và hoạt 
động theo Chứng nhận đăng ký kinh doanh 
số 0105972429 do Sở Kế hoạch và Ðầu tư 
Thành phố Hà Nội cấp ngày 17 tháng 08 năm 
2012, độc lập về tài sản, được mở tài khoản 
tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo 
quy định của Pháp luật.

HOANGPHI CO.,LTD vận hành trên cơ sở điều 
lệ đã được Hội đồng thành viên thông qua 
tháng 12/2017 với các chức năng kinh doanh:

HOANGPHI CO., LTD was established and 
operated under the Certificate of Business 
Registration no 0105972429 issued by Hanoi 
City Department of Planning and Investment on 
August 17, 2012. It was independent in assets 
and opened its account at the State Budget and 
Banks in accordance with Law provisions. 

HOANGPHI CO., LTD operated on the basis of 
charters passed by Member’s Council on December 
2017 with the business lines as follows:

Gia công, sản xuất cửa nhôm cao cấp, 
vách nhôm kính mặt dựng

Gia công sản xuất kính cường lực, kính an 
toàn nhiều lớp, kính hộp cách âm, kính 

màu phản quang và kính Low-e

Thi công lắp dựng cửa nhôm, mặt dựng 
nhôm kính và các sản phẩm về kính 

xây dựng

Thi công lắp dựng lam chắn nắng, lam 
trang trí

Thi công lắp dựng tấm ốp nhôm trang trí

Machining, production of superior aluminum 
doors, aluminum glass curtain wall 

Machining, production of tempered glass, 
multi-layered safety glass, soundproof 
glass, reflective glass and Low-e glass 

Construction, installation of aluminum 
doors, aluminum glass curtain wall and 
products concerning construction glass.

Construction, installation of sun louver, 
decorative louver

Construction, installation of aluminum 
decorative panel 

01
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TẦM NHÌN
Chúng tôi luôn cố gắng hết mình để trở thành 
doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực: 
cung cấp lắp đặt các sản phẩm nhôm kính 
cao cấp, sản xuất các sản phẩm kính dán và 
kính hộp chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu, 
hệ thống cửa tự động cao cấp nhập khẩu từ 
Canada, Bỉ, Ðài Loan… 
Mục tiêu của chúng tôi là đạt được sự tin 
tưởng của khách hàng, đối tác kinh doanh 
cũng như xây dựng uy tín và vị thế trên thị 
trường Việt Nam và thế giới. 

SỨ MỆNH
Ðối với thị trường: Cung cấp các giải pháp 
dịch vụ sáng tạo, hiệu quả nhằm thỏa mãn tối 
đa nhu cầu của khách hàng.
Ðối với cán bộ công nhân viên: Ðịnh hướng, 
đào tạo và tạo môi trường làm việc thân 
thiện. Ðặt lợi ích của cán bộ công nhân viên 
ngang bằng với lợi ích của công ty. 
Ðối với đối tác: Cam kết là người đồng hành 
tốt nhất, trung thành nhất với các đối tác.
Ðối với xã hội: Luôn thấu hiểu việc chia sẻ hài 
hòa giữa lợi ích công ty và lợi ích cộng đồng. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Sự phát triển của người lao động: Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường lao 
động, làm việc thật sự năng động, công bằng, chuyên nghiệp để người lao động có thể phát 
triển bản thân và phát triển nghề nghiệp.
2. Sự hài lòng của Khách hàng: Chúng tôi mong muốn tạo ra những giá trị gia tăng cho khách 
hàng, theo đó, sự hài lòng của khách hàng là mục đích công việc của chúng tôi. Toàn bộ cán 
bộ công nhân viên công ty đều phải ý thức được: sự thịnh vượng chỉ đạt được khi nhu cầu 
khách hàng được thoả mãn.
3. Sự hoàn thiện của sản phẩm:  Chúng tôi mong muốn không ngừng phát triển nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ ở mức cao nhất. Chúng tôi xem chất lượng sản phẩm dịch vụ là một 
nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là một yếu tố của văn hóa doanh nghiệp.

VISION
We always make the best effort to become the 
top enterprise in: provision and installation of 
superior aluminum glass products, production 
of quality laminated glass and insulating glass 
in compliance with European standards, 
superior automatic door system imported 
from Canada, Belgium, Taiwan, etc. 
Our goal is to build the trust of customers, 
business partners as well as build the prestige, 
position in Vietnamese market and around 
the world.

MISSION
For market: Provide creative, effective service 
solutions to meet the demand of customers.
For employees: Orient, train and create a 
friendly working environment. Put the benefit 
of employees on the same level with the 
Company’s one.
For partners: Undertake to be the best, 
most loyal companion of partners.
For society: For society: Always understand 
the harmonization between the company’s 
benefit and community’s one. 

CORE VALUE
1. The development of employees: We desire to build a really dynamic, fair and professional 
working environment for employees to develop themselves and their occupations. 
2. Satisfaction of customers: We desire to create increasing values for customers. Accordingly, 
the satisfaction of customers is our goal in work. The entire employees of the Company must be 
conscious that: the prosperity is only achieved once the demand of customers is satisfied.  
3. The completion of products: We desire to continuously develop, enhance the product and 
service quality at the highest level. We consider the quality of products and services as a 
developing factor to improve the competitiveness and as a factor of corporate culture. 

VISION, MISSION AND CORE VALUE TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Công ty TNHH Sản xuất và TMDV Hoàng Phi 
được thành lập từ ngày 17/08/2012. 
HOÀNG PHI là công ty chuyên kinh doanh vật 
tư và thi công lắp dựng nhôm kính khổ lớn,... 
cho các công trình xây dựng công nghiệp và 
dân dụng trên địa bàn cả nước.

HOÀNG PHI đầu tư nhà máy sản 
xuất cửa nhôm với công suất 
10.000m2/1 tháng và tham gia vào 
hàng loạt các công trình lớn như các 
chung cư, sân bay…

HOANG PHI invested in an aluminum 
door factory with the capacity of 
10,000 m2/ month and participated 
in a lot of big works such as apartments, 
airports, etc.

Từ năm 2007 đến 2012 là doanh 
nghiệp tư nhân Hoàng Phi, chuyên 
sản xuất , thi công các sản phẩm 
nhôm kính phục vụ các công trình 
dân dụng, trường học, bệnh viện.

From 2007 to 2012, it was Hoang Phi 
Private Enterprise that was specialized 
in production, construction of aluminum 
glass products for civil works, schools 
and hospitals. 

HOÀNG PHI tiếp tục mở rộng thị trường, 
quy mô hoạt động kinh doanh thi công. 
Phát triển đội ngũ kỹ sư tư vấn thiết kế 
chuyên nghiệp, các kỹ sư giám sát, thi công 
có kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành 
nghề. Ðầu tư tham gia các công trình lớn 
đòi hỏi độ phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao.

HOÀNG PHI tiếp tục phát triển lớn 
mạnh, giữ vững tăng trưởng ổn định, 
nhằm khẳng định vị thế của mình là 
đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh và thi công 
có uy tín trên thị trường Việt Nam và 
hướng ra thế giới.

HOANG PHI continues to thrive, 
maintain steady-state growth so as 
to prove its position as a prestige 
Company that is specialized in 
production, business and construction 
in Vietnamese market and extend 
globally. 

HOANG PHI continued to extend the scale, 
participated in construction of a lot of big 
projects nationwide and the Company 
was trusted and chosen by customers 
for use in superior construction works. 

Hoang Phi Service Trading and Production 
Company Limited was established on August 17, 
2012. HOANG PHI is the Company that was 
specialized in material business and construction 
of aluminum glass with large size, etc. for 
industrial and civil construction works nationwide. 

HOANG PHI continued to extend the market, 
scale of business and construction activities. 
The company developed a professional 
staff of experienced consulting and design 
engineers, monitoring and construction 
engineers, skilled workers. The company 
also participated in big works that require 
high complexity and high techniques. 

HOÀNG PHI tiếp tục mở rộng quy 
mô, tham gia thi công hàng loạt các 
dự án lớn trên cả nước,và được 
khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử 
dụng cho các công trình cao cấp  .
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FORMATION AND DEVELOPMENT PROCESS 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ
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ORGANIZATIONAL CHART 
SƠ ÐỒ TỔ CHỨC

PHÒNG 
HỒ SƠ

HOÀN CÔNG

PHÒNG 
KẾ HOẠCH 

VẬT TƯ

PHÒNG 
KINH DOANH

DỰ ÁN

PHÒNG 
TRUYỀN THÔNG

MARKETING
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KỸ THUẬT

MANAGEMENT
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DIRECTOR FACTORY ASSISTANTS
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BOARD 
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GROUPS
OF CONST
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FINANCE AND 
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DEPARTMENT 
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OF AS-BUILT 
DOCUMENTS 

DEPARTMENT 
OF PLANNING 

AND MATERIALS 

DEPARTMENT 
OF PROJECT 

BUSINESS 

DEPARTMENT 
OF MARKETING 
COMMUNICATION 

TECHNICAL 
DESIGN 

DEPARTMENT 

Cơ cấu tổ chức của công ty được sắp xếp tổ chức khoa học, rõ ràng và tuân thủ theo quy trình 
khép kín hướng tới tối ưu hóa năng suất lao động và gia tăng giá trị.

The organizational structure of the company is arranged scientifically, clearly and complies 
with a closed procedure aiming to optimize the productivity and enhance values.
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Ðội ngũ cán bộ công nhân viên HOANGPHI 
CO.,LTD đầy nhiệt huyết, có kinh nghiệm quản 
lý và kỹ thuật chuyên môn cao. Nguồn nhân lực 
hiện tại chính là một trong những nhân tố quan 
trọng để HOANGPHI CO.,LTD xây dựng các 
chính sách và chiến lược, tăng tính cạnh tranh 
trên thị trường.

DANH SÁCH LÃNH ÐẠO CHỦ CHỐT/LIST OF KEY LEADERS:
Trần Văn Phi - Tổng Giám Ðốc /General Director
Nguyễn Văn Hoàng - Phó Giám Ðốc /Deputy Director 
Phạm Văn Hoàn - Giám Ðốc kinh doanh /Chief Business Officer
Nguyễn Văn Núi - Giám đốc điều hành /Chief Executive Officer
Nguyễn Văn Tịnh - Trưởng phòng kỹ thuật /Head of Technical Department 
Nguyễn Thị Nga - Trưởng phòng hành chính nhân sự /Head of Administration and Human Resources Dept 
Nguyễn Thị Trang - Trưởng phòng tài chính, kế toán /Head of Finance and Accounting Department 

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY THE COMPANY’S HUMAN RESOURCES
STT
No

TRÌNH ÐỘ CHUYÊN MÔN
PROFESSIONAL QUALIFICATION

A 25
5

Cán bộ khoa học nghiệp vụ Scientific officers

SỐ LƯỢNG
QUANTITY 

3
3

90
30
60

115

The employees of HOANGPHI CO., LTD are 
fully enthusiastic, experienced in management 
with high professional qualification. The 
current human resources are one of the 
important factors for HOANGPHI CO., LTD 
to build policies and strategies and enhance 
the competitiveness in the market.

Tổng vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
Total charter capital: 50,000,000,000 dong (Fifty billion dong)

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, chúng 
tôi luôn xác định nguồn tài chính tự chủ 
giúp Công ty chủ động trong việc thực hiện 
các hợp đồng, đầu tư vào các dự án mà 
công ty tham gia. Ngoài ra, Công ty đang 
duy trì mối quan hệ tốt với các ngân hàng 
thương mại cổ phần trong việc bảo lãnh tài 
chính và thực hiện hợp đồng thương mại với 
hạn mức tín dụng và lãi suất phù hợp với 
điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của 
Công ty.

During the process of business production, 
we always identify that the autonomous 
financial resource helps the Company to be 
proactive in implementing contracts, investment 
in projects that the Company participates in. 
Moreover, the Company currently maintains the 
good relationships with commercial joint stock 
banks in financial guarantee and commercial 
contract performance with credit limit and 
interest rate conforming to current business 
production conditions of the Company. 

TỔNG DOANH THU CÁC NĂM GẦN NHẤT (VND)
TOTAL REVENUE OF LATEST YEARS (VND)

22.000.000.000

55.000.000.000

80.000.000.000

150.000.000.000

2017

Year
Năm

2018

2019

Dự kiến 2020

Tổng Doanh thu
Total revenue

Expected 2020

HUMAN RESOURCES 
NĂNG LỰC NHÂN SỰ

FINANCIAL CAPABILITY
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

1 Trên đại học Postgraduate degree
2 Kiến trúc sư Architects
3 Kỹ sư Engineers
4 Cử nhân Bachelors
5 Cao đẳng Associate degree
6 Trung cấp Intermediate level 
7 Sơ cấp - cán sự Elementary level – staff member 

Workers
Production workers
Installation workers

Employees of Hoang Phi 

B Công nhân
1 Công nhân sản xuất
2 Công nhân lắp đặt

Tổng
total

Cán bộ công nhân viên Hoàng Phi
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Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Phi sở hữu 2 nhà máy gia công nhôm kính với 
công suất 100.000 m2 /1 năm. 
Nhà máy được trang bị máy móc và dây truyền hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến 
trên thế giới như: Ðức, Nhật, Italia,… Các sản phẩm của nhà máy trước khi xuất xưởng đều 
được kiểm tra với những yêu cầu khắt khe nhất, nhằm đảm bảo chất lượng, độ an toàn và tính 
thẩm mỹ,…
Cùng với đội ngũ kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong 
ngành sản xuất nhôm kính, Công ty Hoàng Phi có đủ năng lực và khả năng cung cấp cho 
khách hàng những sản phẩm nhôm kính tốt nhất.
Hiện tại các sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc.

Hoang Phi Trading and Production Company Limited owns 2 factories that machine aluminum 
glass with the capacity of 100,000 m2/ year. 
The factory is equipped with modern machines and lines imported from advanced countries 
in the world such as: Germany, Japan, Italy, etc. Products of factory are all tested before 
release with the strictest requirements to ensure quality, safety and aesthetics, etc. 
Along with excellent engineers, highly experienced skilled workers in production of aluminum 
glass, Hoang Phi Company has full competence and capacity of providing customers with 
the best aluminum glass products. 
Now, our products have been presented in almost all provinces and cities in the country. 

FACTORY NHÀ MÁY SẢN XUẤT
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Máy gia công CNC
CNC Machine-tools 

Máy cắt nhôm hai đầu
2-head Aluminum cutting 

machines

Máy khoan 4 đầu
4-head drilling machines 

Máy phay chép hình
Profiling machine 

Máy khoan 6 đầu
6-head drilling machines 

Máy ép góc
Angle power press 

Máy mài kính
Glass grinding machine 

Máy uốn nhôm
Aluminum bending machine 

Thiết bị nâng kính 14 chân 
14-leg glass lifter 

Máy kẹp giật
Holding apparatus 

MACHINES AND EQUIPMENT 
MÁY MÓC THIẾT BỊ
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CONSTRUCTION MACHINES  
MÁY MÓC THI CÔNG

TT
No

LOẠI MÁY MÓC
TYPE OF MACHINES

XUẤT XỨ
ORIGIN

GHI 
CHÚ
NOTE

HÌNH ẢNH 
MÁY MÓC

PICTURE OF MACHINES

1 Giàn giáo xây dựng Việt Nam
Vietnam

Tốt
Good

SỐ 
LƯỢNG
QUANTITY

TT
No

LOẠI MÁY MÓC
TYPE OF MACHINES

XUẤT XỨ
ORIGIN

HÌNH ẢNH 
MÁY MÓC

PICTURE OF MACHINES

SỐ 
LƯỢNG
QUANTITY

50Scaffolding

10 Máy bắn laze Ðài Loan
Taiwan 10Laser beam gun 

11 Máy bắn vit 20Screw gun 

12 Súng bắn keo 30Glue gun 

13 Máy hit kính 03Glass absorption unit

14 Dây chuyền sản xuất cửa nhôm Nhật
Japan 04Production line of aluminum doors

15 Máy ép góc Ðức
Germany 06Production line of aluminum doors

16 Máy đột dập Ðài Loan
Taiwan 06Turret Punch Press 

17 Máy uốn vòm Nhật
Japan 02Arch bending machine 

18 Dây chuyền sản xuất kính cường lực Ðài Loan
Taiwan 01Production line of tempered glass

19 Xe tải chở kính Hàn Quốc
Korea 02Glass-carrying trucks

20 Xe tải chở cửa nhôm Hàn Quốc
South 
Korea 

GHI 
CHÚ
NOTE

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good

Tốt
Good06Aluminum door carrying trucks

2 Máy hàn điện
Electric welding machines

Nhật
Japan

Tốt
Good10

3 Vận thang lắp kính
Glass installation lifter

Ðức
Germany

Tốt
Good20

4 Máy mài các loại
Grinding machines with various types

Nga
Russia

Tốt
Good06

5 Máy khoan tay
Hand grinding machines

Ðức
Germany

Tốt
Good60

6 Máy nâng kính
Glass lifter 

Tốt
Good15

7 Máy tời kính
Glass winch 

Tốt
Good15

8 Tời - Gondola
Winch – Gondola

Mỹ
American

Tốt
Good20

9 Máy thủy bình
Level

Tốt
Good02
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SERVICES
SẢN PHẨM DỊCH VỤ

HỆ 
MẶT 
DỰNG
CURTAIN 
WALL 

CỬA
NHÔM
KÍNH
ALUMINUM 
GLASS

CỬA
TỰ
ÐỘNG
AUTOMATIC
DOOR

NỘI NGOẠI
THẤT
KÍNH
INTERIOR/
EXTERIOR 
GLASS

LAM
CHẮN
NẮNG
SUN 
LOUVER

TẤM
ỐP
NHÔM
ALUMINUM
PLATE

STICK SYSTEM UNITIZED SYSTEM SEMI UNITIZED SYSTEM SPIDE SYSTEM

CỬA ĐI / DOORS CỬA SỔ / WINDOW

CỬA XOAY /REVOLVING DOOR CỬA TRƯỢT CONG /SLIDING DOOR CỬA TRƯỢT /SLIDING CỬA XẾP TRƯỢT /FOLDING DOOR

VÁCH NGĂN KÍNH /DRAWING GLASS PHÒNG TẮM KÍNH /GLASS BATHROOM CẦU THANG KÍNH /GLASS STAIRS LAN CAN KÍNH /GLASS BALCONY

HÌNH LÁ LIỄU /SHAPED IN WILLOW HÌNH THOI /LOZENGE HÌNH ĐẦU ĐẠN /FIGURE MỘT SỐ LAM KHÁC /SOME OTHER LAM

TẤM ỐP MÁI SẢNH /CANOPY PANEL TẤM ỐP KHUNG TƯỜNG VÀ VÁCH NGĂN /WALL CLADDING PANELS AND PARTITION 
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ALUMINUM GLASS CURTAIN WALL
MẶT DỰNG NHÔM KÍNH

Là hệ thống kết cấu bao che của một công trình và là loại hình kiến trúc ngoại 
thất đang rất phổ biến trên toàn thế giới. Hiện nay tường kính được áp dụng hầu 
hết cho các công trình kiến trúc hiện đại, các toà nhà cao tầng bởi nó đáp ứng 
đầy đủ các yếu tố cần thiết như: giảm tải trọng của toà nhà, thẩm mỹ cao, khả 
năng ngăn nước, chống thấm, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.

This is a cover structure system of a work and it is a very popular exterior 
architecture in the world. Now, the glass wall is applied for almost all modern 
architectural works, high-rise buildings because it applies fully necessary 
factors such as: reducing the building load, high aesthetics, water prevention, 
being waterproof, soundproof, and heatproof. 
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Còn gọi là hệ mặt dựng bán lắp ghép Semi - 
Unitized hay hệ mặt dựng Hybird. Là kết hợp 
lợi thế và tính năng của hệ Stick và Unitized.
Thường được sử dụng cho những toà nhà 
cao tầng có độ khó về kiến trúc mà khoảng 
cách giữa các tầng là lớn.

This is also called as Semi-Unitized curtain 
wall or hybrid curtain wall. It is the combination 
of advantage and feature of Stick and Unitized 
types. 
It is commonly used for high-rise buildings 
with the difficulty in architecture in which the 
distance between floors is big. 

HỆ SEMI 

SEMI SYSTEM

Là hệ mặt dựng rất phổ biến hiện nay. Các 
thanh nhôm, kính và một số chi tiết khác 
được sản xuất, gia công tại nhà máy và việc 
lắp đặt, liên kết được hoàn thiện tại công 
trường.

This is a very popular curtain wall nowadays. 
Aluminum bars, glasses and several other 
parts are produced, machined at the factory 
and the installation, joining are completed at 
site.

HỆ STICK

STICK CURTAIN WALL 
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Là một trong những phương pháp hệ thống tường 
kính không khung, chủ yếu chỉ dùng các chốt giữ 
kính để toạ thành các điểm liên kết và kết nối các 
tấm kính với nhau. Có tính thẩm mỹ cao, độc đáo, 
khả năng thu được hầu hết ánh sáng tự nhiên. Phù 
hợp làm khối đế cho các toà nhà văn phòng, trung 
tâm thương mại lớn, sảnh khách sạn hay sân bay, 
nhà ga, showroom ô tô,... nhờ tính thẩm mỹ cao.

It is one of the non-frame glass wall system measures, 
mainly used with latches to form joining points 
and join glasses together. It is aesthetic, unique, 
and capable of absorbing almost all natural lights. 
It is suitable to be the podium for office buildings, 
big trade centers, hotel halls or airports, railway 
stations, automobile showroom, etc. thanks to its 
high aesthetics. 

HỆ SPIDER

SPIDER CURTAIN WALL 

Là hệ thống vách nhôm kính lớn được sản xuất, 
gia công và hoàn thiện thành các tấm panel tại 
nhà máy, được xử lý và đi keo trước, sau đó 
được chuyển đến công trình để lắp dựng và 
hoàn thiện. Vách kính Unitized sử dụng tốt nhất 
cho công trình có mặt ngoài đồng nhất và 
chiều cao các tầng như nhau.

This is a big aluminum curtain wall system that is 
produced, machined and panels are completed 
at factory, processed and glued then they are 
moved to the construction work for installation 
and completion. Unitized glass curtain wall is 
the best choice for the construction works that 
have identical surfaces and same height of floors. 

HỆ UNITIZED

UNITIZED CURTAIN WALL 
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FLC Sam Son Project - Thanh Hoa FLC Sam Son Project - Thanh Hoa

ALUMINUM GLASS DOOR 
CỬA NHÔM KÍNH

XINGFA ALUMINUM DOOR
CỬA NHÔM XINGFA

Ngày nay hoa học kỹ thuật ngày càng phát 
triển không ngừng, con người càng có yêu 
cầu cao về chất lượng cũng như thẩm mỹ 
kiến trúc. Sản phẩm nhôm kính HOÀNG PHI 
được xem như một trong những lựa chọn 
hàng đầu của các công trình xây dựng.

Tạo không gian thông thoáng, sang trọng, 
tính thẩm mỹ cao, kiểu dáng đa dạng.
Dễ thi công lắp dựng, vệ sinh, vận hành nhẹ 
nhàng
Cách âm, cách nhiệt, kín nước
Ðộ bền cao trong môi trường biến đổi nhiệt 
độ, khí hậu
Hiệu quả kinh tế.

Create clear, luxurious space with high 
aesthetics, various styles
It is easy to install, construct, clean, operate 
smoothly
Soundproof, heatproof, watertight
High endurance in the temperature varia-
tion, climate change
Economic efficiency.

ÐẶC TÍNH CHUNG COMMON FEATURES 

Nowadays, as technology is continuously 
developed more and more, humans have 
increasingly high demand of quality as well 
as aesthetics in architecture. Aluminum glass 
products of HOANG PHI are considered as 
one of the top choices for construction 
works. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY
Thanh profile: Nhôm Xingfa định hình 6063-T5
Ðộ dày: 1.8 – 2.0mm (+-5%)
Màu sắc: Trắng sứ, nâu cafe, đen, cafe, vân gỗ
Giới hạn chiều cao cánh: 380-3000
Giới hạn chiều rộng cánh: 380-1400
Kính: Kính đơn, kính hộp độ dày tiêu chuẩn từ 
6,38mm – 20mm.

SPECIFICATION OF SWING DOUBLE DOOR
Profile: Shape Xingfa aluminum 6063-T5
Thickness: 1.8 - 2.0mm (+-5%)
Color: White porcelain, brown coffee, black, 
cafe, grain 
Limit for height: 380-3000
Limit for width: 380-1400
Glass: Single-pane of glass, insulating glass with 
standard thickness from 6.38 mm to 20 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY
Thanh profile: Nhôm định hình Xingfa hệ 55
Ðộ dày: 1.8 – 2.0mm (+-5%)
Màu sắc: Trắng sứ, nâu cafe, đen, cafe, vân gỗ
Phụ kiện: KinLong Nhập Khẩu đồng bộ
Ke chống vênh - ốc vít 304 tiêu chuẩn
Keo: Keo silicone chống thấm tiêu chuẩn Châu Âu
Kính: Từ 5mm - 21mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA ĐI XẾP TRƯỢT
Thanh profile: Nhôm định hình Xingfa hệ 63
Ðộ dày: 1.8 – 2.0mm (+-5%)
Màu sắc: Trắng sứ, nâu cafe, đen, cafe, vân gỗ
Ke chống vênh - ốc vít 304 tiêu chuẩn
Keo: Keo silicone chống thấm tiêu chuẩn Châu Âu
Kính: Từ 5mm - 21mm

SPECIFICATION OF FOLDING DOOR
Profile: Shape Xingfa aluminum no 63
Thickness: 1.8 - 2.0mm (+ -5%)
Color: White porcelain, coffee brown, black, 
coffee, grain 
Stiffener bracket – standard screw 304 
Glue: Waterproof Silicone glue with European 
Standard  
Glass: From 5 mm to 21 mm

SPECIFICATION OF SWING SINGLE DOOR 
Profile: Shape Xingfa aluminum no 55
Width: 1.8 - 2.0mm (+-5%)
Color: White porcelain, brown coffee, black, 
cafe, grain 
Accessories: KinLong imports comprehensively  
Stiffener bracket – standard screw 304 
Glue: Waterproof Silicone glue with European 
Standard 
Glass: FFrom 5 mm to 21 mm
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SCHUCO ALUMINUM DOOR
CỬA NHÔM SCHUCO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA SỔ MỞ QUAY
Thanh profile: Nhôm định hình Xingfa hệ 55
Ðộ dày: 1.4 (+-5%)
Màu sắc: Trắng sứ, nâu cafe, đen, cafe, vân gỗ
Ke chống vênh - ốc vít 304 tiêu chuẩn
Keo: Keo silicone chống thấm tiêu chuẩn Châu Âu
Kính: Từ 5mm - 21mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA SỔ MỞ TRƯỢT
Thanh profile: Nhôm định hình Xingfa
Ðộ dày: 1.8 – 2.0mm (+-5%)
Màu sắc: Trắng sứ, nâu cafe, đen, cafe, vân gỗ
Keo: Keo silicone chống thấm tiêu chuẩn Châu Âu
Kính: Từ 5mm - 21mm

SPECIFICATION OF SLIDING WINDO
Profile: Shape Xingfa aluminum
Thickness: 1.8 - 2.0mm (+-5%)
Color: White porcelain, coffee brown, black, 
coffee, grain 
Glue: Waterproof Silicone glue with European 
Standard  
Glass: From 5 mm – 21 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA SỔ MỞ HẤT
Thanh profile: Nhôm định hình Xingfa hệ 55
Ðộ dày: 1.4mm (+-5%)
Màu sắc: Trắng sứ, nâu cafe, đen, cafe, vân gỗ
Ke chống vênh - ốc vít 304 tiêu chuẩn
Keo: Keo silicone chống thấm tiêu chuẩn Châu Âu
Kính: Từ 5mm - 21mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Thanh profile: Nhôm thanh SCHUCO
Ðộ dày nhôm: Tiêu chuẩn made in Germany
Màu sắc: Trắng sứ, nâu sần, đen, vân gỗ,...
Kính: Kính hộp made in Germany
Phụ kiện: Nhập khẩu đồng bộ CHLB Ðức

SPECIFICATION
Profile: Aluminum SCHUCO bar
Aluminum thickness: Standard made in 
Germany
Color: White porcelain, lumpy brown, black, 
grain, etc.
Glass: Insulating glass made in Germany
Accessories: Comprehensive import from Germany 

SPECIFICATION OF AWNING WINDOW
Profile: Shape Xingfa aluminum no 55
Thickness: 1.4mm (+ -5%)
Color: White porcelain, coffee brown, black, 
coffee, grain
Stiffener bracket – standard screw 304 
Glue: Waterproof Silicone glue with European 
Standard 
Glass: From 5 mm to 21 mm 

SPECIFICATION OF SWING WINDOW
Profile: Shape Xingfa aluminum no 55
Thickness: 1.4 (+ -5%)
Color: White porcelain, coffee brown, black, 
coffee, grain 
Stiffener bracket – standard screw 304 
Glue: Waterproof Silicone glue with European 
Standard  
Glass: From 5 mm to 21 mm
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OFFICE PARTITION
VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG

HYDRAULIC DOOR 
CỬA THỦY LỰC

Vách ngăn kính gồm vách kính trên mặt bàn 
và vách ngăn chia phòng bằng kính cường 
lực, mỗi loại có kích thước và kiểu dáng khác 
nhau. Vách ngăn kính mang lại không gian 
hiện đại, sang trọng và tối ưu hóa không gian 
sử dụng.

Cửa kính thủy lực hiện nay được dùng phổ biến nhất và hầu như thay thế cho tất cả các loại 
cửa vì được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Với ưu thế là được dùng bằng kính cường 
lực có thể sử dụng để làm vách tắm kính, chịu lực tốt tránh được va đập mạnh như loại cửa 
kính cường lực, ngoài ra khi dùng cửa kính thủy lực không cần phải dùng các hệ khung bao 
bốn xung quanh nên độ thẩm mỹ cao, không bị che khuất tầm mắt hay nhìn bị vướng mắt bởi 
những khung bao như cửa nhôm kính bình thường. Các loại kính: kính 5 ly đến 20 ly, kính trà, 
kính trắng, hạt mưa, kính phun mờ, kính ghép lớp...

Hydraulic door is currently used the most and 
almost replaces all types of doors because it is 
used for various purposes. With the advantage 
of tempered glass, it can be used for glass 
partition of bathroom. It can bear well and avoid 
crash like tempered glass door. Moreover, 
upon use of hydraulic door, it is not necessary 
to use frames surrounding, which leads to high 
aesthetics. The view is not hidden or entangled 
by frames like normal glass aluminum. Type of 
glass: glass 5 mm to 20 mm, tea-colored 
glass, white glass, rain droplet, frosted glass, 
laminated glass...

Glass office partition includes glass partition 
on table surface and partition dividing the 
room by tempered glass. Each type has 
different sizes and styles. Glass partition brings 
the modern, luxurious space and optimizes 
the space for use. 
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CỬA TỰ ÐỘNG TRƯỢT CONG
CURVED SLIDING AUTOMATIC DOOR 

CỬA TỰ ÐỘNG TRƯỢT NGANG
HORIZONTAL SLIDING AUTOMATIC DOOR

CỬA TỰ ÐỘNG XOAY CỬA TỰ ÐỘNG GẤP

AUTOMATIC DOOR 
CỬA TỰ ÐỘNG

ÐẶC TÍNH CHUNG: COMMON FEATURES:

Cửa tự động dần trở thành xu thế trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt tại những khu đô thị và 
những toà nhà cao tầng.

Automatic doors slowly become a trend in modern life, especially in urban areas and high-rise 
buildings. 

Ðược dùng cảm biến để phát hiện người qua 
lạiÐáp ứng mật độ lưu thông cao do tốc độ 
đóng mở nhanh. Ðảm bảo an toàn, tiết kiệm 
thời gian. Góp phần giữ vệ sinh tránh nhiễm 
khuẩn do việc tiếp xúc trực tiếp lên cửa.Hạn 
chế tiêu hao năng lượng máy điều hoà, bụi 
bẩn khi không có người qua lại.Sang trọng, 
hiện đại, tiện nghi, dễ sử dụng.

Feature sensor to detect people coming. 
Satisfy high traffic due to quick speed of 
closing/opening. Ensure safety, time-saving. 
Contribute to keep hygiene and avoid infection 
due to direct contact on the door. Limit 
energy consumption of air-conditioner, dirt 
when no one comes. It is luxurious, modern, 
convenient, and easy to use. 

AUTOMATIC SWING DOOR AUTOMATIC FOLDING DOOR
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GLASS CANOPY 
MÁI HIÊN KÍNH

GLASS BANISTERS
LAN CAN KÍNH

 

GLASS BATHROOM
PHÒNG TẮM KÍNH

 

Lan can kính được ra đời nó như một giải 
pháp giải quyết các vấn đề về tầm nhìn, tính 
trong suốt và sự sang trọng của nó từ kính. 
Với thiết kế đa dạng kiểu dáng, lan can kính 
cường lực dạng liên kết âm sàn, pát đơn hoặc 
pát đôi... phong cách hiện đại, sang trọng và 
đầy tính thẩm mỹ vượt trội so với một số loại 
lan can truyền thống. Bên cạnh đó, tính an 
toàn của lan can kính cũng thể hiện rất rõ, 
kính được sử dụng là kính cường lực với độ 
dày cho phép mức độ an toàn cao. Lan can 
kính sẽ giúp ngôi nhà bạn trông nhẹ nhàng, 
thoáng đãng và sang trọng hơn.

Glass banister is created as a solution for 
problems concerning vision, transparency 
and its luxury from glass. With varied design 
in style, tempered glass banisters in type of 
soundproofing floor connection, single small 
bracket or double small bracket etc. the 
modern, luxurious style with full of aesthetics 
is more superior to several traditional banisters. 
Moreover, the safety of glass banisters is 
also emphasized clearly. Tempered glass is 
used with the thickness that creates high 
safety. Glass banisters will make your house 
more gentle, ventilated, and luxurious. 

Phòng tắm kính là sản phẩm được tạo nên từ 
những tấm kính cường lực, kết hợp với các 
loại phụ kiện với nhiều kiểu dáng khác nhau. 
Tuỳ vào diện tích và hình dáng riêng, giúp tạo 
sự liền mạch cho không gian, giúp cho căn 
phòng vốn nhỏ không bị chia vụn.

Glass bathroom is the product created from 
tempered glass, combining with accessories 
in various styles. Depending on area and 
individual shape, it helps to create the 
seamless for space enabling the small room 
not to be divided

Mái hiên kính là một sản phẩm kính dùng trong việc trang trí ngoại thất. Mái kính dùng để che 
chắn, giúp lấy ánh sáng tự nhiên. Mái kính cường lực được sử dụng ở những nơi có không gian 
lớn, diện tích rộng như mái sảnh chính của các nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trụ sở văn 
phòng, hành chính, nhà ga, bến tàu... hoặc cũng có thể được sử dụng trong nhà ở bình thường 
như: mái sảnh, mái hiên, ban công, mái tum hay giếng trời... Việc sử dụng mái kính lại nét hiện 
đại, mới mẻ, sang trọng, tính thẩm mỹ, độ an toàn cao, mở ra một không gian rộng rãi hơn cho 
kiến trúc.Mái hiên kính thường sử dụng kính cường lực do đây là loại kính có độ an toàn rất cao 
có tính chịu lực và chịu nhiệt rất cao. Kính cường lực thường chịu lực gấp 4-5 lần kính nổi thông 
thường cùng loại, cùng độ dày và kích thước. Khi bể vỡ thành nhiều mảnh vụn nhỏ giảm thiểu 
tối đa gây thương tích nghiêm trọng so với kính thường.

Glass canopy is a glass product used in 
exterior decoration. Glass canopy is used 
to shield, and help absorb natural lights. 
Tempered glass is used in big space, huge 
area such as main hall canopy of high-rise 
buildings, trade centers, head offices, 
administration offices, railway station, 
wharf, etc. or it can also be used in normal 
residential houses such as: canopy, balcony, 
attic, skylight, etc. The use of glass canopy 
brings about the modernity, novelty, luxury, 
aesthetics, high safety, and opens a big 
space for architecture. Tempered glass is 
commonly used for glass canopy because 
it is a type of glass that has high safety, 
bearing capacity and high heat resistance. 
Tempered glass can bear 4-5 times higher 
than normal float glass with same type, 
thickness and size. When it is broken into 
many pieces, it minimizes the severe damages 
compared to normal glass. 
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PAINTED GLASS 
KÍNH SƠN MÀU

KÍNH ỐP BẾP /KITCHEN GLASS

KÍNH ỐP THANG MÁY /ELEVATOR GLASS 

Kính màu ốp bếp là kính cường lực được tạo 
màu bằng cách sơn một lớp sơn với các màu 
tùy ý của chủ nhà yêu cầu. Kính màu này 
thường được dùng làm kính ốp bếp, ngoài ra 
nó còn được ứng dụng làm kính quầy lễ tân, 
kính backdrop công ty, quầy bar,…

Thang máy kính có nhiều loại: thang máy kính 
tròn, thang máy kính vuông, thang máy kính 
bán nguyệt, thang máy kính lục giác... Trên 
thị trường hiện nay có hai loại thông dụng, 
thang máy kính tròn và thang máy kính 
vuông. Thang máy kính tròn được sử dụng 
các trung tâm thương mại lớn, còn nh vuông 
thường được sử dụng trong hộ gia đình.

Glass elevator has many types such as: 
Circle glass, square glass, semicircle glass, 
hexagon glass, etc. In current market, there 
are two common types: circle glass elevator 
and hexagon glass elevator. The circle glass 
one is used in big trade centers while the 
square glass one is used in households. 

Kitchen glass is tempered glass created by 
painting a layer with desired colors required 
by the house owner. This colored glass is 
commonly used for kitchen glass. Moreover, 
it is also applied for glass at reception desk, 
company’s glass backdrop, bar, etc. 

KÍNH ỐP TƯỜNG /GLASS FOR WALLS 

Kính ốp tường chủ yếu trang trí tường với đặc tính bền, đẹp, chống nước và dễ dàng vệ sinh. 
Do đó kính ốp bếp được sử dụng nhiều cho ốp tường bếp. Còn với không gian phòng khách 
được sử dụng làm điểm nhấn trang trí. 

Glass for walls mainly decorates walls with its endurance, beauty, waterproof feature and it is 
easy to clean. Therefore, kitchen glass is mainly used for kitchen wall installation. The space 
of living room is used for decorative highlight. 

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG:

POSITION FOR APPLICATION:

Ốp kính trang trí ở tường phòng khách

Ốp kính trang trí ở tường phòng ngủ

Ốp kính trang trí ở tường phòng ăn

Ốp kính trang trí ở sảnh vào

Installing decorative glass on living room wall 
Installing decorative glass on bedroom wall 
Installing decorative glass on dining room wall 
Installing decorative glass at entrance hall 
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SMART ELECTRIC GLASS 
KÍNH ÐIỆN THÔNG MINH

ÐẶC TÍNH CHUNG:

KỸ THUẬT

Kính điện là một loại vật liệu cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài được ứng dụng trong các 
Khách sạn - Biệt thự cao cấp - Nhà hàng...Kính điện giúp bạn tạo những không gian linh động 
Ðóng hoặc Mở, mỗi khi cần sự riêng tư hay muốn không gian nhìn rộng hơn thì chỉ cần bật công 
tắc điện. Với loại kính điện này nội thất các công trình thêm phần sang trọng và đẳng cấp.

Electric glass is a superior material that is imported abroad and applied in Hotels – Superior 
Hotels – Restaurants, etc. It helps you to create flexible close or open space. Every time you 
need privacy or extended space, you just need to switch on. With this electric glass, interiors 
of construction works become more luxurious and classy. 

  Khi bật điện lên kính điện từ trắng đục mờ trở nên trong 
suốt như kính trắng.
  Không cần rèm cửa mỗi khi cần sự riêng tư
  Nguồn điện nhỏ không tốn nhiều điện chỉ bằng cục 
sạc điện thoại.
  Tạo không gian Mở - Kín chỉ cần bật công tắc điện.
   Dùng làm vách ngăn văn phòng, mặt dựng, cánh cửa...

- Ðiện áp hoạt động: 65 V A.C
- Nguồn cung cấp: 110V hoặc 220V (sử dụng ổ 
cắm điện thông thường)
- Tần số: 50 ~ 60 HZ
- Cường độ dòng điện: 100mA / mét vuông
- Công suất tiêu thụ: 5 W / mét vuông
- Thời gian đóng-mở: Khoảng 100 mili giây (Ở 
nhiệt độ phòng)
- Kích thước tối đa: 1800 mm * 3660 mm
- Ðộ dày kính: 5mm + PVB + 5mm; 6mm + PVB 
+ 6mm. 3+3mm, 4+ 4mm, 8+8mm, 10+10mm
- Chuyển đổi: 3 triệu lần bật và tắt
- Khả năng cách âm gấp 2-3 lần so với kính nổi 
thông thường
- Tuổi thọ: 10 năm

SPECIFICATION
- Closed-circuit voltage: 65 V A.C
- Source: 110V or 220V (use normal socket)
- Frequency: 50 ~ 60 HZ
- Current intensity: 100 mA / square meters
- Capacity consumption: 5 W / square meters
- Time of closing-opening: About 100 ms (At room temperature)
- Maximum size: 1800 mm * 3660 mm
- Glass thickness: 5 mm + PVB + 5 mm; 6 mm + PVB + 6 mm. 3+3 mm, 4+ 4 mm, 8+8 mm, 
10+10 mm
- Conversion: 3 million times of turning on and off
- Soundproof capacity is 2-3 times higher than normal float glass.
- Lifespan: 10 years

COMMON FEATURES:

  When switching on, blurred, milky electric glass 
becomes transparent like white glass.  
   No curtain is needed every time you need privacy. 
   Small power source means less power consumption, 
and just phone charger used.
   Create Open-Close space with only switching on. 
   It is used to be office partition, curtain wall, door etc.
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GLASS MATERIALS
VẬT TƯ KÍNH

Kính cường lực là loại kính an toàn được sản 
xuất trên công nghệ xử lý nhiệt nhằm tạo nên 
tính chịu lực và độ an toàn cao hơn gấp nhiều 
lần so với kính nổi thường cùng loại và cùng 
độ dày. Kính cường lực thường sử dụng làm 
vách kính, lan can kính, cửa thủy lực, cửa 
trượt tự động, cabin tắm, mái kính,….

Ðược tạo ra bằng cách dán 2 hay nhiều lớp kính lại với nhau. Giữa các lớp kính được liên kết 
bằng film plyvinyl butyral (film PVB). Nhờ có lớp film này mà khi bị vỡ các mảnh kính này được 
giữ lại không văng ra ngoài gây nguy kiểm cho con người. Kính dán an toàn thường được sử 
dụng làm vách mặt dựng, cửa sổ, cửa đi,…

It is created by gluing two or more glass layers together. Between glass layers, it is connected 
by film plyvinvyl butyral (film PVB). Thanks to this film, when it is broken, these glass pieces 
are kept and not splashed to the outside, which damages humans. Laminated glass is com-
monly used to be curtain wall, window, door, etc.  

Tempered glass is a safety glass that is 
produced with the heat treatment technology 
in order to make multi-time higher bearing 
capacity and safety compared to normal glass 
in the same type and thickness. Tempered 
glass is commonly used for glass partition, 
glass balcony, hydraulic door, automatic 
sliding door, bathroom cabin, glass roof, etc.   

KÍNH CƯỜNG LỰC - KÍNH TEMPER TEMPERED GLASS 

KÍNH DÁN AN TOÀN - BIỂU TƯỢNG BỀN VỮNG

LAMINATED GLASS – SYMBOL OF SUSTAINABILITY 

SUN LOUVER 
LAM CHẮN NẮNG

Lam chắn nắng có chức năng chắn nắng, che mưa, thay đổi hướng ánh sáng nắng vào phòng. 
Ðồng thời lam chắn nắng còn là một thiết bị ngoại thất trang trí có tính thẩm mỹ cao, là giải 
pháp hữu ích cho các công trình kiến trúc hiện nay.

Sun louver is used to shield from sun and rain, changes light direction to the room. At the 
same time, it is also a decorative exterior with high aesthetics and a useful solution for current 
architectural works.  

ÐẶC ÐIỂM CHUNG
Khả năng giảm tiếng ồn, bụi
Thẩm mỹ và đa dạng về kiểu dáng, màu 
sắc, không bị lỗi thời
Ổn định, bền màu trong cả về môi trường 
nước, dầu và axit
Thời gian thi công nhanh, thời gian sử dụng 
cao từ 5-10 năm, đặc biệt trong thời gian sử 
dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà 
không ảnh hưởng đến chất lượng công trình
Tiết kiệm chi phí điều hòa, bảo vệ tuổi thọ 
cho nội thất.

COMMON FEATURES
It is capable of reducing noise and dirt
Aesthetic and varied in styles and colors. It 
is not old-fashioned
Stable, has high color fastness in water, oil 
and acid.
Quick construction time, high lifespan from 
5-10 years, especially during the use, it can 
easily change colors without affecting the 
work quality. 
Save costs for air-conditioner, protect lifespan 
for interiors.
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KÍNH SƠN MÀU CHỊU NHIỆT COLORED HEAT RESISTANT GLASS

KÍNH PHẢN QUANG 

BẢNG MÃ MÀU CODE TABLE

4101

4506

4102

4422

4201

4530

4340

4620

4411

4783

4469

4701

4548

Kính thường sau khi được phủ lên bề mặt 
kính một lớp sơn chịu nhiệt sẽ được tôi cường 
lực ở nhiệt độ 700 độ C, sau quá trình xử lý 
nhiệt màu sơn trên kính sẽ có độ bóng, 
không bị bong tróc, không bị phai màu.Kính 
sơn màu chịu nhiệt được sử dụng làm vách 
ngăn cửa đi, cửa sổ, kính ốp bếp,…

Kính hộp được cấu tạo bởi 2 hay nhiều lớp kính, 
được ngăn cách bởi thanh đệm nhôm, bên 
trong có chứa các hạt hút ẩm. Lớp keo bên 
ngoài sẽ liên kết các lớp kính và thanh nhôm 
định hình. Các hạt hút ẩm có tác dụng hút lớp 
không khí bên trong tạo thành lớp không khí 
khô (chân không hoặc argon) và ngăn cản sự 
truyền nhiệt hết sức hiệu quả. Kính hộp thường 
được sử dụng làm vách mặt dựng, vách ngăn, 
cửa đi, cửa sổ,…

Insulating glass consists of two or more 
glass panes separated by a desiccant filled 
spacer bar. The outer glue will bond glass 
panes and the spacer bar. Desiccants 
absorb the inside air layer to form a dry 
layer of air (vacuum or argon) and effectively 
prevent heat transfer. This is often used as 
facades, partitions, doors, windows, ... 

Là loại kính được phủ lên trên bề mặt 
một lớp phản quang bằng oxit kim loại. 
Lớp phản quang này có tác dụng làm 
giảm luồng nhiệt dư thừa và độ chói 
sáng, cân bằng những ánh sáng thông 
thường và ngăn chăn tia UV gây hại 
cho con người. Kính phản quang 
thường dùng làm vách mặt dựng, cửa 
sổ, cửa đi,…

REFLECTIVE GLASS

It is a type of glass covered on the 
surface with a reflective layer of metal 
oxide. This reflective layer reduces excess 
heat and glare, balances common light 
and prevents UV damage to humans. 
Reflective glass is often used as 
facades, windows, doors, ... 

Normal glass, after being coated on the 
surface of a glass with heat-resistant paint, 
will be tempered at 7000C after the heat 
treatment process, the paint color on the glass 
will be glossy, no peeling, no fading. Colored 
heat resistant glass is used as partitions for 
doors, windows, kitchen glass, ...

KÍNH HỘP (KÍNH CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT) INSULATING GLASS (DOUBLE GLAZING)
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ALUMINUM PROFILE  
PROFILE NHÔM

ÐỐ NGANG DƯỚI LOWER HORIZONTAL STILE

ÐỐ TĨNH STILE

KHUNG CÁNH SASH

KHUNG BAO COVERING FRAME 

Các thanh profile được thiết kế hợp lý với các khoang rỗng và gân tăng cứng cũng như chiều 
dày nhôm, các rãnh, vách kỹ thuật trong cấu trúc thanh nhôm được tính toán kỹ lưỡng để gia 
cường, kênh thoát nước, khoang trống cách âm, cách nhiệt. Với cấu tạo này thanh profile 
nhôm có tính cách âm, cách nhiệt cao và nổi bật là chịu lực tốt. Ðặc biệt, với hệ thống sản 
phẩm có cầu cách nhiệt thì các gân tăng cứng và khoang rỗng nhiều hơn nên khả năng chịu 
lực càng tốt hơn.

Profile bars are reasonably designed with hollow cavities and corrugations to increase its 
hardness as well as aluminum thickness, grooves, technical walls in the aluminum bar structure 
are carefully calculated for reinforcement, drainage channels, insulation drum compartments. 
With this structure, aluminum profile bars have high capacity of sound insulation, thermal 
insulation and outstanding bearing capacity. Especially, with the product system with thermal 
bridge, there are more corrugations and cavities, so the bearing capacity is better.

KÍNH LOW - E 

 

Là loại kính đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nhờ những đặc tính vượt trội trong việc 
làm giảm sự hấp thụ nhiệt và quá trình truyền tải nhiệt lượng. Loại kính này được phủ lên bề 
mặt lớp metalic siêu mỏng có khả năng làm chậm sự phát tán nhiệt và ngăn ngừa sức nóng 
của ánh sáng mặt trời, nên nó đặc biệt phù hợp với các công trình xây dựng tại khu vực có khí 
hậu nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam trong việc chống nóng vào mùa hè và giữ nhiệt vào màu 
đông.Kính LOW-E thường được xử dụng làm vách kính mặt dựng, cửa đi, cửa sổ,…

LOW – E GLASS 

This has been widely used all over the 
world thanks to its outstanding properties 
in reducing heat absorption and heat 
transmission. This type of glass is 
covered with ultra-thin metalic surfaces 
that can slow down the heat spread 
and prevent the heat of sunlight, so it 
is especially suitable for buildings in 
tropical monsoon climate like in Vietnam 
to combat heat in summer and keep 
warm in winter. LOW-E glass is often 
used as facades, doors, windows, ...



PHỤ KIỆN
ACCESSORIES
PHỤ KIỆN

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH  -  GLASS DOOR ACCESSORIES

Chân nhện, Spider Bản lề cửa, Hinge 

Kẹp khóa, Lock keeperKẹp dưới, Lower keeper

Kẹp trên, Upper keeper Kẹp kính L, Glass keeper L

Tay nắm, Handle Tay nắm, Handle 

52 53HOANG PHI PROFILEHOANG PHI PROFILE



PHỤ KIỆN CỬA NHÔM  -  ALUMINUM DOOR ACCESSORIES

PHỤ KIỆN VÁCH TẮM KÍNH  -  GLASS BATH ACCESSORIES

Bản lề chữ A, A-shape hingeBản lề 3D, Hinge 3D

Tay khóa cửa đi, Door handleTay cài đơn điểm, Adjacent of window

Tay nắm cửa sổ, Window handleTay nắm cửa lùa, Sliding door handle

Tay nắm, Handle Bản lề 180o, Hinge 180

Bản lề 135o, Hinge 135oBản lề 90o, Hinge 90o

Hoàng Phi sử dụng hệ phụ kiện kim khí cao 
cấp của các hãng hàng đầu trên thế giới, 
không chỉ có tính thẩm mỹ  mà còn đảm bảo 
độ an toàn và chính xác cao trong quá trình 
sử dụng, khắc phục được những nhược điểm 
của các phụ kiện thông thường.

Hoang Phi uses high-class hardware 
accessories of leading companies in the 
world, which is not only aesthetics but also 
ensures safety and accuracy during use, 
and doesn’t has disadvantages of the usual 
accessories
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CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN

TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN

TIÊU BIỂU
TYPICAL

PROJECTS 
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12

TT
No

TÊN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

2019

PROJECT NAME
ÐỊA ÐIỂM
LOCATION 

GIÁ TRỊ HỢP 
ÐỒNG

HẠNG MỤC 
THI CÔNG

1
Tòa nhà Cục Tần Số Vách kính khu văn phòng

Office glass partition 6.500.000.000Authority of Radio Frequency 
Management Building 

Số 115 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội
No. 115 Tran Duy Hung, 
Cau Giay, Hanoi 

Tòa nhà Publicbank

Vách kính mặt dựng, cửa 
sổ nhôm kính, tấm ốp nhôm
Faceted glass partition, 
aluminum glass window, 
aluminum cladding

7.150.000.000Publicbank Building

Số 90 Nguyễn Văn Linh, TP. 
Ðà Nẵng
No. 90 Nguyen Van Linh, 
Da Nang City 

The 5th Flavor Restaurant 
Coffee & Bar

Hệ thống vách kính, cửa 
nhôm Xingfa, mái kính 
cường lực
Glass partition system, 
Xingfa aluminum door, 
tempered glass roof 

5.800.000.000

Số 698 Lạc Long Quân, Tây 
Hồ, Hà Nội
No. 698 Lac Long Quan, 
Tay Ho, Hanoi 

Tòa nhà FLC Hạ Long, 
Quảng Ninh
FLC Ha Long Building, 
Quang Ninh

Tòa G2, G3, dãy tòa liền kề 
tại Vinhome Green Bay
Building G2, G3, houses at 
Vinhome Green Bay

Hệ thống siêu thị MediaMart
Faceted glass partition, 
aluminum cladding 

Vách kính mặt tiền, tấm ốp 
nhôm

Glass partition, glass railing, 
glass wall 

Vách kính, lan can kính, 
vách kính tắm

Glass roof, faceted glass 
partition

Mái kính, vách kính mặt 
dựng

Faceted glass partition, 
Xingfa aluminum door

Vách kính mặt dựng, cửa 
nhôm Xingfa

Low-E aluminum glass 
window

Cửa sổ nhôm kính Low-E

15.823.000.000
MediaMart supermarket system 

Miền Bắc
the North 

Tòa nhà FPT Aluminum glass door and 
partition

Cửa , vách nhôm kính
8.200.000.000

2.050.000.000

12.178.000.000

FPT Building

Tòa nhà FLC Hạ Long
FLC Ha Long Building

Phường Chiềng Sinh, TP. 
Sơn La
Chieng Sinh Ward, Son La 
City 

Phường Yên Sở, Hoàng 
Mai, TP. Hà Nội
Yen So Ward, Hoang Mai, 
Hanoi City 

Faceted glass partition, 
aluminum glass window, 
aluminum cladding

Vách kính mặt dựng, cửa sổ 
nhôm kính, tấm ốp nhôm

5.211.000.000

7.564.000.000

Toyota Tây Bắc
Toyota Tay Bac 

Tòa nhà The One Residence
The One Residence Building

Low-E aluminum glass 
window

Cửa sổ nhôm kính Low-E
Phường Yên Sở, Hoàng 
Mai, TP. Hà Nội
Yen So Ward, Hoang Mai, 
Hanoi City 

Phường Khắc Niệm, Khắc 
Niệm, Bắc Ninh
Khac Niem Ward, Khac 
Niem Ward, Bac Ninh

8.128.000.000

22.500.000.000

Tòa nhà The Two Residence
The Two Residence Building

Nhà máy sản xuất nội thất 
Landco
Landco furniture factory

Faceted glass partition, 
Xingfa aluminum door 

Vách kính mặt dựng, cửa 
nhôm Xingfa

Số 05 Hùng Vương, TP. Bắc 
Giang
No. 05 Hung Vuong, Bac 
Biang City

7.400.000.000Khách sạn TP Bắc Giang
Bac Giang City Hotel

13
Glass wall, tempered glass 
wall

Vách kính tắm, vách kính 
cường lực

Số 21 Duy Tân, Cầu Giấy, 
TP.Hà Nội
No. 21 Duy Tan, Cau Giay, 
Hanoi City 

8.950.000.000
Tòa nhà Ford Thăng Long
Ford Thang Long Building

Vinhome Green Bay

Trường Ðại học FPT, Láng 
Hòa Lạc, Hà Nội
FPT University, Lang Hoa 
Lac, Hanoi

2

3

5

6

7

4

8

9

11

10

TT
No

TÊN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

2018

2017

PROJECT NAME
ÐỊA ÐIỂM
LOCATION

GIÁ TRỊ HỢP 
ÐỒNG

CONTRACT VALUECONTRACT VALUE

HẠNG MỤC 
THI CÔNG

CONSTRUCTION ITEMSCONSTRUCTION ITEMS

1
Bệnh viện đa khoa chất lượng 
cao tỉnh Thái Bình

Vách kính mặt dựng, cửa 
sổ nhôm kính, tấm ốp nhôm
faceted glass partition, 
aluminum glass window, 
aluminum cladding

5.512.000.000
Thai Binh High Quality General 
Hospital Project 

Phường Quang Trung, 
TP. Thái Bình
Quang Trung Ward, Thai 
Binh City

2
Chung cư Startup Tower Cửa sổ, vách kính mặt 

dựng, vách tắm kính
Window, faceted glass 
partition, glass wall

11.132.000.000Startup Tower Apartment 
Building

Ngõ 91 Ðại Mỗ, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội
Alley 91 Dai Mo, Nam Tu 
Liem, Hanoi

3 Hệ thống siêu thị MediaMart
Vách kính cường lực, tấm 
ốp nhôm
Tempered glass partition, 
aluminum cladding

5.200.000.000
MediaMart supermarket system

Miền Bắc
The North 

4 Tòa nhà kiểu Biệt thự cổ Cửa nhôm Shuco
Shuco aluminum door

3.333.000.000
Old-style mansion

Số 5 đường Tân Triều, 
Thanh Trì, Hà Nội
No. 5 Tan Trieu street, 
Thanh Tri, Hanoi

5
Dãy tòa nhà biệt thự C14 Bắc 
Hà, Trung Văn

vách kính spider, vách mặt 
dựng kính hộp phản quang
spider glass wall, facade 
wall with reflective glass

2.150.000.000
C14 Bac Ha villas, Trung Van

Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Trung Van, Tu Liem, Hanoi

6
Dãy nhà liền kề 20, 14, 22 tại 
khu đô thị Văn Phú Cửa nhôm Xingfa

Xingfa aluminum door 
1.520.000.000

Adjacent houses 20, 14, 22 at 
Van Phu Urban Area 

KÐT Văn Phú, Hà Ðông, Hà 
Nội
Van Phu Urban Area, Ha 
Dong, Hanoi 

7 Tháp Ðồng hồ Hà Ðông
vách kính mặt dựng, cửa 
nhôm kính
Faceted glass partition, 
aluminum glass door

1.750.000.000
Ha Dong Clock Tower 

Khu đô thị Văn Phú, Hà 
Ðông, Hà Nội
Van Phu Urban Area, Ha 
Dong, Hanoi

2 Tòa nhà Mobifone vách kính, mái sảnh
glass wall, lobby roof 2.650.000.000Mobifone building 

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3 Tòa nhà dịch vụ Trung Tín Vách kính, cửa tự động
Glass wall, automatic door 5.985.365.000Trung Tin service building 

108 Nguyễn Hoàng, Hà Nội

Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi

108 Nguyen Hoang, Hanoi 

5 Hệ thống siêu thị MediaMart
Vách kính mặt tiền, tấm ốp 
nhôm
Facade glass wall, Alumi-
num cladding

1.535.000.000MediaMart supermarket system 
Miền Bắc
The North 

4
Bệnh viện Ða Khoa 
tỉnh Lạng Sơn

Cửa nhôm, vách kính mặt 
dựng, vách tắm kính, lan 
can kính
Aluminum door, Faceted 
glass partition, glass wall, 
glass railing

11.580.356.000Lang Son Provincial Hospital 

Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn
Tam Thanh, Lang Son 
Province 

8
Tòa Chung cư Việt Ðức 
Complex

Hệ thống cửa sổ, cửa đi, 
lan can kính cường lực
Colored glass window, 
door, railing system

12.668.000.000
Viet Duc Complex Building

Số 39 Lê Văn Lương, Nhân 
Chính, Hà Nội
no. 39 Le Van Luong, Nhan 
Chinh, Hanoi 

1 Tòa nhà Bưu Ðiện Việt Nam
Vách kính mặt dựng nhôm 
Xingfa, tấm ốp nhôm
Xingfa glass partition, 
Aluminum panel

8.230.000.000
Vietnam Post Office Building 

Số 5 Phạm Hùng, Hà Nội
No. 5 Pham Hung, Hanoi
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Dự án Toyota Tây Bắc - Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, Sơn La.
Toyota Tay Bac Project - Chieng Sinh Ward, Son La City, Son La.

TT
No

TÊN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

2017

2016

2015

PROJECT NAME
ÐỊA ÐIỂM
LOCATION

GIÁ TRỊ HỢP 
ÐỒNG

CONTRACT VALUE

HẠNG MỤC 
THI CÔNG

CONSTRUCTION ITEMS

6
Tòa nhà Công ty CP Vật tư Vận 
tải Xi Măng Vách tắm kính

glass wall
2.255.352.000

VICEM Materials Transport 
Cement JSC. Building

Ngụy Như Kon Tum, Thanh 
Xuân, Hà Nội
Nguy Nhu Kon Tum, Thanh 
Xuan, Hanoi

1 Tòa nhà TP. Vĩnh Yên
Vách kính tấm lớn, vách 
ngăn phòng
Large glass partition, 
Glass room partition 

2.239.000.000Vinh Yen City Building

Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Vinh Yen, Vinh Phuc 
Province

3 Hệ thống Siêu thị MediaMart Vách kính mặt tiền, tấm ốp 
nhôm
Faceted glass partition, 
aluminum cladding

550.150.000MediaMart Supermarket system Miền Bắc
the North 

4 Chợ Bầu, TP. Phủ lý
Vách kính mặt dựng, cửa 
nhôm Xingfa
Faceted glass partition, 
Xingfa aluminum door

2.980.000.000Bau Market, Phu ly City 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Phu Ly, Ha Nam Province 

1 Tòa nhà NhaDep.EU
Vách kính tấm lớn.
Cửa nhôm xingfa
Large glass partition.
 Xingfa aluminum door

2.653.000.000NhaDep.EU Building
TP. Hải Phòng
Hai Phong city

2 Bệnh viện măt tỉnh Thái Bình Vách kính mặt dựng
Faceted glass partition 5.200.000.000Thai Binh Eye Hospital

TP. Thái Bình
Thai Binh city

6 Tòa nhà Mobifone Kim Ðồng Vách kính ngăn phòng
Glass room partition 1.050.000.000Mobifone Kim Dong Building

Số 811A Giải Phóng
No. 811A Giai Phong 

2
Tòa nhà Bình An Nhiên, 
TP. Ninh Bình Vách kính mặt dựng

Faceted glass partition
1.770.000.000Binh An Nhien Building, Ninh 

Binh City

TP. Ninh Bình
Ninh Binh City

7 Tòa nhà Mobifone Kim Ðồng 
Thi công vách kính, cửa tự 
động
Construction of glass wall, 
automatic door 

1.250.500.000Mobifone Kim Dong Building
Số 811A Giải Phóng, Hà Nội
No. 811A Giai Phong, Hanoi 

8
Tòa nhà Công ty CP Dược phẩm 
Công nghệ Mới

Vách kính mặt dựng, lam 
chắn nắng
Faceted glass partition, 
sun louver 

2.250.000.000New Technology Pharmaceutical 
Joint Stock Company Building

Số 1 Ngô Tất Tố, Hà Nội
No. 1 Ngo Tat To, Hanoi 

9 Lotte Center 
Vách kính ngăn phòng
Glass room partition 3.780.587.000

Số 54 Liễu Giai, Hà Nội
No. 54 Lieu Giai, Hanoi

10 Tòa nhà Keangnam
Keangnam building

Vách kính ngăn phòng
Glass room partition 1.145.322.000

E6 Phạm Hùng, Hà Nội 
E6 Pham Hung, Hanoi

11 Tòa nhà Handico
Handico Building

Vách kính ngăn phòng
Glass room partition 756.502.000

Phạm Hùng, Hà Nội 
Pham Hung, Hanoi

12
Bệnh viện Trung Tín 
- Tòa nhà SUCED
Trung Tin Hospital 
- SUCED Building 

Kính sơn màu ốp tường
Colored Glass Wall Panel 

1.780.250.000

Số 108 Nguyễn Hoàng, 
Hà Nội
No. 108 Nguyen Hoang, 
Hanoi 

5
Ga hàng hóa ALS Nội Bài Vách kính mặt dựng, vách 

kính ngăn phòng
/ Faceted glass partition, 
Glass room partition 

4.586.330.000ALS Noi Bai Cargo Terminal 
Project 

Sân Bay Nội Bài
Noi Bai Airport
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Dự án The Two Residence - Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
The Two Residence Project - Yen So Ward, Hoang Mai, Hanoi.

Dự án Tòa nhà Cục tần số Vô tuyến điện - Số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Authority of Radio Frequency Management Building Project - No. 115 Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi
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Dự án Bưu điện Vietnam Post - 5 Phạm Hùng, Mỹ Ðình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Vietnam Post Project - 5 Pham Hung, My Dinh, Nam Tu Liem, Hanoi.

Dự án The One Residence - Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
The One Residence Project - Yen So Ward, Hoang Mai, Hanoi.

Dự án Ga hàng hóa ALS - Võ Văn Kiệt, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
ALS Cargo Terminal Project - Vo Van Kiet, Phu Minh, Soc Son, Hanoi.

Dự án Tháp đồng hồ - Khu đô thị Văn Phú, Hà Ðông, Hà Nội
Clock Tower Project - Van Phu Urban Area, Ha Dong, Hanoi.
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Dự án Startup Tower - 91 Ðại Mỗ, P. Ðại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Startup Tower Project - 91 Dai Mo, Dai Mo Ward, Nam Tu Liem, Hanoi.

Dự án The 5th Flavor Restaurant Coffee & Bar - 698 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
The 5th Flavor Restaurant Coffee & Bar Project - 698 Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi.

Dự án Landco -  Cụm Công Nghiệp Khắc Niệm, P. Khắc Niệm, Khắc Niệm, Bắc Ninh
Landco Project - Khac Niem Industrial Complex, Khac Niem Ward, Khac Niem, Bac Ninh.

Dự án Tòa nhà Suced - 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Ðình 2, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
Suced Building Project - 108 Nguyen Hoang, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Hanoi City .
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Dự án Startup Tower - 91 Ðại Mỗ, P. Ðại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Startup Tower Project - 91 Dai Mo, Dai Mo Ward, Nam Tu Liem, Hanoi.

Dự án Bệnh viện Ða khoa chất lượng cao - Phường Quang Trung, TP. Thái Bình
High Quality General Hospital Project - Quang Trung Ward, Thai Binh City .

Dự án Tòa nhà Mobifone Kim Ðồng - Số 811A Giải Phóng, Hà Nội
Mobifone Kim Dong Building Project – No. 811A Giai Phong, Hanoi.

Dự án Tòa nhà Publicbank - Số 90 Nguyễn Văn Linh, TP. Ðà Nẵng
Publicbank Building Project – No. 90 Nguyen Van Linh, Da Nang City.



HOANG PHI SERVICE TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED continues 
to its expand geographical areas and business 
lines, and is ready to cooperate, establish 
joint ventures, partnerships in various forms 
with domestic and foreign units on the basis 
of mutual benefits, in order to continuously 
increase annual revenue, profit, and develop 
the Company.  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM HOÀNG 
PHI tiếp tục mở rộng địa bàn và lĩnh vực kinh 
doanh, sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên 
danh, liên kết dưới nhiều hình thức với các 
đơn vị trong và ngoài nước trên cơ sở các 
bên cùng có lợi, nhằm không ngừng tăng 
doanh thu, lợi nhuận hàng năm, phát triển 
Công ty từng bước lớn mạnh vững chắc.

STRATEGIC PARTNER
ÐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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Nhà máy sản xuất: CT10, KÐT Văn Phú, P. Phú La, Quận Hà Ðông, TP. Hà Nội
Ðịa chỉ: DX2, khu đô thị Tổng cục 5, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Tel: 0914.517.236
Email: hoangphiglass@gmail.com

Website: www.hoangphiglass.vn
Tax code: 0105972429

Address: DX2, General Department 5 Urban Area, Tan Trieu Commune, Thanh Tri District, Hanoi City
Factory: CT10, Van Phu Urban Area, Phu La Ward, Ha Dong District, Hanoi City


