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THƯ NGỎ
    Công ty cổ phần sản xuất thương mại Sundoor xin gửi lời chào hợp tác cũng như lời tri ân đến 
quý khách hàng, đối tác đã quan tâm và ủng hộ công ty chúng tôi.

     Với một định hướng phát triển hợp lý cùng đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo và sự hỗ 
trợ tốt nhất từ các hãng sản xuất, các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới SUNDOOR đã có những 
bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những công ty cung cấp đầy đủ các giải pháp về 
ngành nhôm, kính xây dựng bao gồm: Tư vấn thiết kế, giải pháp sản xuất và chất lượng thi công. 
Chăm sóc khách hàng, nâng cấp công nghệ và cung cấp các sản phẩm công nghệ cao tới khách 
hàng.

    Tiêu chí phát triển của chúng tôi là đặt lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, lấy con người làm 
nền tảng, công nghệ làm đòn bẩy. Sự kết hợp hài hòa giữa con người - với tư duy mở, và công nghệ 
trong một quy trình khoa học, chất lượng sẽ đảm bảo cho chúng tôi tạo ra được những giải pháp mở 
phù hợp nhất cho khách hàng.

     Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng cũng như luôn chào 
đón sự hợp tác của các công ty trong và ngoài nước trên cơ sở chia sẻ lợi ích, cùng hướng tới sự 
phát triển bền vững, lâu dài.

Trân trọng ! 



GIỚI THIỆU CÔNG TY
     SUNDOOR được thành lập với chuyên ngành lắp đặt các hệ thống cửa ra vào, cửa sổ, cửa 
bếp, cầu thang kính, các loại cửa tương tự làm bằng nhôm, gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác; Các 
công tác hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển 
được; Lắp đặt trong các tòa nhà hoặc các công trình khác như: lắp đặt vách kính mặt dựng, lam 
nhôm, cửa kính căn hộ, vách kính tắm, lan can kính….

      Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đội ngũ công nhân lành nghề và hệ thống thiết 
bị công nghệ thi công tiên tiến, SUNDOOR được Chủ đầu tư đánh giá cao về các giải pháp công 
nghệ, biện pháp và chất lượng thi công. Đặc biệt các công trình đòi hỏi thẩm mỹ và kỹ thuật cao 
như: vách kính mặt dựng, hệ thống trần nhôm, tấm ốp nhôm…

      Đi tiên phong trong việc áp dụng vật liệu mới trong lĩnh vực thi công hoàn thiện kiến trúc, bằng 
tinh thần trách nhiệm, bám sát công việc, đáp ứng tiến độ thi công; Hợp tác với SUNDOOR, Quý 
khách hàng sẽ nhận được sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất và hài lòng nhất, bởi: Phương châm 
và mục tiêu của SUNDOOR luôn hướng tới là: “Sức mạnh sáng tạo – Vươn tới tầm cao”



GIẤY ĐĂNG KÝ 
KINH DOANH



CHỨNG NHẬN 
ISO 9001:2015



CHỨNG NHẬN HỢP QUY
QCVN 16:2019/BXD 



    Từng bước trở thành đơn 
vị hàng đầu về tư vấn thiết 
kế, sản xuất thi công ngành 
nhôm và kính xây dựng.

  Sundoor là sự lựa chọn 
hàng đầu của các đối tác, 
khách hàng.

TẦM NHÌN

  Định hướng, đào tạo và 
tạo môi trường làm việc 
thân thiện cho nhân viên.

   Chúng tôi mang đến cho 
khách hàng những sản 
phẩm, những công trình tốt 
nhất, góp phần mang lại sự 
thành công cho đối tác, 
khách hàng.

SỨ MỆNH
- Sản phẩm chất lượng.
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế 
chuyên nghiệp.
- Môi trường làm việc sáng 
tạo - hiệu quả.
- Đội ngũ nhân viên đoàn 
kết và thân thiện.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Là một doanh nghiệp trẻ 
nhưng rất chuyên nghiệp 
và vô cùng thân thiện với 
phương châm:“SỰ HÀI LÒNG 
CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH 
CÔNG CỦA CHÚNG TÔI” 



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ 
TRÁCH KỸ THUẬT

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ 
TRÁCH TỔNG HỢP

KẾ TOÁN THƯỞNG

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

BỘ PHẬN 
KẾ HOẠCH

BỘ PHẬN 
HỒ SƠ

BỘ PHẬN 
VẬT TƯ - KHO

BỘ PHẬN HÀNH
CHÍNH NHÂN SỰ

BỘ PHẬN 
TRẮC ĐẠC

PHÒNG VẬT TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU

PHÒNG KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ

BỘ PHẬN AN
TOÀN THIẾT BỊ

BAN CHỈ HUY 
DỰ ÁN

TỔ THI CÔNG
LẮP ĐẶT

PHÒNG KINH 
DOANH

NHÀ MÁY

PHÒNG THIẾT KẾ

PHÒNG THI 
CÔNG



NGUYÊN TẮC 
HOẠT ĐỘNG

VỚI KHÁCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín, tiến độ, an toàn.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các 
khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân 
trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ 
luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao tiêu 
chuẩn cuộc sống.

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, 
ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở 
truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm 
bảo chất lượng hàng hoá và tôn trọng khách 
hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh 
doanh nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng.

VỚI NHÂN VIÊN
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác 
phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả 
công việc, tính chính trực và lòng trung thành 
với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày 
càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và 
sự phát triển bền vững của công ty.

VỚI CỘNG ĐỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh 
doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành 
luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung 
của xã hội.



ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN



NĂNG LỰC NHÂN SỰ
BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY:

1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC
ÔNG NGUYỄN VĂN QUYNH. 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: KỸ SƯ

2. P.GĐ PHỤ TRÁCH TỔNG HỢP
ÔNG TRẦN VĂN HUY
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: THẠC SĨ

3. P.GĐ  - PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
ÔNG TRẦN VĂN HÒA
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: KỸ SƯ

4. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
BÀ ĐOÀN THỊ DUYÊN
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: ĐẠI HỌC

5. PHÒNG VẬT TƯ – XUẤT NHẬP KHẨU
BÀ NGUYỄN THỊ XUÂN
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: ĐẠI HỌC

6. GIÁM ĐỐC KINH DOANH
ÔNG ĐINH SINH CÔN
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: CỬ NHÂN 
KINH TẾ

7. PHÒNG THIẾT KẾ
ÔNG NGUYỄN HOÀNG HIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: KIẾN TRÚC SƯ

9. PHÒNG KỸ THUẬT
ÔNG NGUYỄN VĂN KHIÊM
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: KỸ SƯ

10. PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
BÀ PHẠM THỊ NHIÊN
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: ĐẠI HỌC

8. GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
ÔNG TRẦN VĂN HÒA 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: KỸ SƯ
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GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

BỘ PHẬN TRỰC TIẾP TẠI DỰ ÁN

BỘ PHẬN
 KẾ 

HOẠCH

BỘ PHẬN
VẬT TƯ
KINH TẾ

HỢP 
ĐỒNG

BỘ PHẬN
TÀI 

CHÍNH
KẾ TOÁN

BỘ PHẬN
 LẮP ĐẶT

BỘ PHẬN
 TRẮC 
ĐẠC

BỘ PHẬN
 KHO BÃI

BỘ PHẬN
 GIÁM SÁT

CHẤT
LƯỢNG

BỘ PHẬN
 ATLĐ,
VSMT,
PCCN

BỘ PHẬN
 HỒ SƠ 
DỰ ÁN

VÀ 
NGHIỆM 

THU

BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
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NĂNG LỰC MÁY THIẾT BỊ
MÁY MÓC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHÔM: 

STT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG CÔNG 
SUẤT

NƯỚC 
SX

Máy gia công nhôm
Máy gia công nhôm
Máy cắt nhôm tự động 2 đầu 
Máy phay đầu đố nhôm tự động
Máy cắt ke nhôm tự động 
Máy cắt nhôm 1 đầu 
Máy đột dập bàn xoay 
Máy ép góc 1 đầu (lưỡi gà thò thụt) 
Máy phay lỗ khóa 2 đầu 
Máy uốn vòm CCI 
Các loại máy dập bán tự động 
Máy nâng kính 
Sàn thao tác nâng hạ tự động 
Máy nén khí 

Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc 
Chiếc
Chiếc 
 

CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
TQ
TQ
TQ
TQ
TQ

 
01
01 
01 
02 
01 
02 
01 
01 
10 
02 
02 
02 
02 

4,5kw 
1,5kw 
3,0kw 
2,2kw 
1,5kw 
2,2kw 
1,5kw x 2 
4,0kw 
25kw 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12
13

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Xe ô tô vận chuyển 
Cẩu tự hành 

II
1 
2 

Xe 
Xe 

01 
01 

1,25T 
5,0T 

TQ
TQ 
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MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG 

STT TÊN THIẾT BỊ CHỦNG LOẠI SỐ LƯỢNG

GONDOLA
ZLĐ800
ZLP630
ZLP800
ZLP80A
MÁY TRẮC ĐẠC
Leica (TS02, TS06)
Leica
JC-300
SNDWAY-M40
SincinSL223G

Sàn nâng người
Sàn nâng người
Sàn nâng người
Sàn nâng người

Máy toàn đạc
Máy thủy bình
Máy thông tầng
Máy đo khoảng cách bằng laze cầm tay
Máy laze

5
1
5
1

1
5
1
7
2

I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5

SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH
HỆ THỐNG VÁCH KÍNH MẶT DỰNG 

MẶT DỰNG HỆ STICK 
ĐẶC ĐIỂM 

Hệ thống đơn giản, dễ dàng thiết kế, gia 
công và lắp đặt.
Tính cơ động cao, dễ dàng ứng dụng 
vào các công trình.
Chi phí thấp hơn các hệ thống mặt dựng 
khác.
Có kết cấu an toàn và chống thấm tốt.
Linh hoạt trong quá trình vận chuyển, thi 
công và lắp đặt.
Cho phép thi công các công trình có độ 
phức tạp.
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MẶT DỰNG HỆ SEMI-UNITIZED
ĐẶC ĐIỂM 

Các tấm panel được sản xuất hàng loạt 
tại nhà máy, do đó các thành phần được 
lắp ráp chính xác và dễ dàng kiểm soát 
được chất lượng.
Lắp đặt nhanh chóng, thao tác đơn giản, 
thời gian xây dựng ngắn, và hiệu quả cao 
về xây dựng.
Các tấm panel nhỏ, linh hoạt, thuận tiện, 
dễ dàng để lắp đặt, bảo trì và thay thế.
Lựa chọn linh hoạt: kính, kim loại, đá & 
các vật liệu trang trí khác, ...

Gia công tại nhà máy nên các khâu, các 
bước kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu 
Kỹ thuật mang lại sự ổn định cho hệ thống.
Thi công dễ dàng, thời gian thi công nhanh 
đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư, từ 
đó sớm đưa công trình vào khai thác mang 
lại hiệu quả kinh tế cao.
 Kiểm soát được chặt chẽ hao phí vật liệu vì 
gia công tại nhà máy.
 Đây là cách xếp hình nên hệ thống vững 
chắc, khả năng bám chịu đặc biệt tốt, thích 
nghi được với những tác động dịch chuyển 
của tòa nhà.
Yêu cầu nhân lực thi công ít, hạn chế nhiều 
nguy cơ mất an toàn lao động.

MẶT DỰNG HỆ UNITIZED 
ĐẶC ĐIỂM 

SUNDOOR PROFILE

Đa dạng về cách lắp ghép mặt dựng 
Semi: giấu đố, lộ đố, kết hợp lộ đố và 
giấu đố.
Đảm bảo độ an toàn, chắc chắn, đặc biệt 
cho các tòa nhà cao tầng.



Các tính năng độc đáo của hệ thống mặt dựng spider nằm ở tính linh hoạt: Hệ thống phụ 
kiện spider được sử dụng nhằm tạo ra không gian với sự giảm thiểu tối đa sự rườm rà, 
được lắp đặt tại các góc của tấm kính. Đồng thời, chân nhện 4 chân có cấu tạo dạng khớp 
nối cho phép mặt dựng kính có khả năng chịu được sự uốn cong và tải trọng trên mỗi tấm 
kính được giảm xuống, hơn hẳn so với mặt dựng kính Stick, Unitized, Semi. Do đó, không 
có những ứng xuất được truyền từ tấm kính này sang tấm kính khác. Đây là một mặt dựng 
tường kính lớn, với những khả năng tạo hình linh hoạt cho bề mặt, như gấp khúc, lượn 
sóng, uốn cong.
Đáp ứng sự sáng tạo trong thiết kế kiến trúc, ngoài những tính năng phổ biến làm mặt dựng 
kính, vách kính còn có thể tạo nên các liên kết cho mái kính, sàn kính, trần kính...
Phù hợp cho mặt tiền các công trình mang tính kiến trúc hiện đại.
Sử dụng được đa dạng các loại kính và chân nhện: kính đơn, kính dán.

  
ĐẶC ĐIỂM 

SUNDOOR PROFILE

MẶT DỰNG HỆ SPIDER



Có độ cứng cao giúp tăng khả năng chịu lực
Các chế độ đóng hoặc mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn 
phòng. Đảm bảo tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao
Do đặc điểm nhôm là vật liệu nhẹ nên góp phần làm giảm tải trọng cho các công trình nhưng 
vẫn đảm bảo độ an toàn cao.
Cửa nhôm kính rộng, sang trọng, nối và mở rộng được không gian, tạo được tầm nhìn bao 
quát cho căn phòng
Kinh tế trong sử dụng
Bề mặt nhôm được sơn phủ giúp cho cửa chống được sự ăn mòn, chống phai màu và có 
tính thẩm mĩ cao…

CỬA ĐI MỞ XẾP TRƯỢT 
ĐẶC ĐIỂM 

HỆ THỐNG CỬA 

SUNDOOR PROFILE

Cửa nhôm kính rộng, sang trọng, nối và mở rộng được không gian, tạo được tầm nhìn bao 
quát cho căn phòng
Kinh tế trong sử dụng
Bề mặt nhôm được sơn phủ giúp cho cửa chống được sự ăn mòn, chống phai màu và có 
tính thẩm mĩ cao…

Sản phẩm cửa đi mở quay đáp ứng được tối đa yêu cầu khi mở cửa tạo được không gian 
lớn nhất, phù hợp sử dụng làm cửa đi mặt tiền, cửa thông phòng và cửa ban công. Cửa có 
thiết kế có thể mở quay vào trong hoặc quay ra ngoài theo ý muốn, cửa mở quay tạo ra được 
không gian mở rộng lớn nhưng vẫn đảm bảo kín khít, an toàn tuyệt đối cho không gian sử 
dụng
Việc sử dụng cửa hợp kim nhôm là giải pháp tốt nhất cho việc tiết kiệm năng lương đối với 
những tòa nhà cao tầng có mặt tiếp xúc với mặt trời
Sơn nhôm được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện với công nghệ tiên tiến có độ bền cao, luôn 
giữ được màu sắc và kết cấu cửa trong điều kiện khắc nghiệt.

CỬA ĐI MỞ QUAY 
ĐẶC ĐIỂM 



SUNDOOR PROFILE

Thanh profile nhôm định hình 6063-T5 
(khuôn cửa, khung cánh)
Kính (kính đơn, hộp kính)
Hệ gioăng cao su kép đảm bảo độ kín, 
khít
Hệ phụ kiện kim khí: chốt đa điểm, tay 
nắm, khoá

CỬA SỔ MỞ QUAY  
ĐẶC ĐIỂM 

CỬA SỔ MỞ HẤT   
ĐẶC ĐIỂM 

Cửa sổ mở hất đảm bảo khả năng cách 
âm, cách nhiệt tốt và độ kín, khít cao. 
Cửa sử dụng vật liệu nhẹ góp phần giảm 
tải trọng công trình, thanh nhôm rỗng 
được thiết kễ với những sống gia cường 
nên khả năng chịu lực tốt, chịu được và 
đập từ bên ngoài. Cửa nhôm kính được 
sơn tĩnh điện bền, sang trọng, phù hợp 
với kiến trúc công trình. Đạt hiệu quả 
kinh tế cao trong quá trình sử dụng.
Thanh Profile nhôm định hình 6063-T5 
(khuôn cửa, khung cánh)
Kính (kính đơn, kính hộp)
Hệ gioăng cao su đảm bảo sự kín khít
Phụ kiện kim khí: chốt đa điểm, bản lề 
chữ A, tay nắm, khóa.



Có các đặc điểm của cửa sổ mở hất 
và mở quay kết hợp
Cửa mở được 3 chế độ: mở lật 1-2  
để thông hơi, mở lật 15  để thoáng khí 
và mở quay 180 độ để thông phòng. 
Cả 3 chế độ mở này đều rất an toàn 
cho các công trình, đặc biệt phù hợp 
đối với các vách kết hợp cửa thông 
phòng

CỬA SỔ MỞ QUAY LẬT    
ĐẶC ĐIỂM 

Là loại cửa có cánh mở bằng cách 
trượt trên các ray
Sử dụng các loại khóa khác nhau như: 
khóa bán nguyệt, khóa bật hoặc khóa 
với hệ thống chốt đa điểm
Khi đóng mở không ảnh hưởng đến 
không gian và diện tích sử dụng của 
căn phòng và tránh được nguy cơ gió 
dập cánh cửa
Có diện tích mở tối đa bằng ½ diện 
tích khung cửa
Đảm bảo độ kín khít.

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 
ĐẶC ĐIỂM 
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LAN CAN KÍNH 
ĐẶC ĐIỂM 

Là rào chắn sử dụng kính, kết hợp phụ 
kiện.
Khả năng chịu lực và nhiệt tốt. Dễ lau 
chùi và vệ sinh, phong cách sang trọng 
hợp lý.
Kính cường lực: 10mm – 12mm -15mm 
-19mm.
Tay vịn, trụ Inox 304 không rỉ….

CABIN TẮM 
ĐẶC ĐIỂM 

Là dạng vách kính, sử dụng chắn 
nước trong nhà vệ sinh.
Kính sử dụng 10mm;
Phụ kiện: Tay nắm, kẹp, bản lề Inox, 
con sỏ, nối góc INox 304…
Keo: Silicon trung tính
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Cửa cuốn mặt tiền nhà phố: Phong cách 
hiện đại mang đến cho ngôi nhà vẻ thanh lịch 
sang trọng. Đảm bảo các tiêu chí an toàn, 
chống ồn, chống bụi. Tăng cường khả năng 
đảm bảo an ninh bằng các thiết bị công nghệ 
cao. 

Cửa cuốn công nghiệp: Chuyên dụng cho 
công xưởng. Đáp ứng kích thước cửa lớn. 
Đảm bảo TCVN, quốc tế/nhập khẩu.

Cửa cuốn gara ô tô: Phong cách châu Âu 
hiện đại. Cứng vững và bền chắc, vận hành 
bền bỉ. An toàn cho người sử dụng.

Cửa cuốn trung tâm thương mại: Sử dụng 
vật liệu Inox cao cấp, Polycarbonate siêu 
bền. An toàn, thuận tiện cho người sử dụng. 
Vận hành êm ái.
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     Cửa cuốn thông minh, hiện đại, tiết kiệm không gian mở và tiện dụng. Tích hợp hoàn hảo 
với công nghệ trên các thiết bị hiện đại, tăng thẩm mỹ đa dạng phù hợp với các kiểu kiến trúc. 
An toàn và sang trọng.

CỬA CUỐN



Trong trường hợp như bão lũ, chống cháy… các hệ cửa được thiết kế đặc biệt từ nan cửa 
đến trục, bộ tời; đều sản xuất đảm bảo theo từng tiêu chuẩn trong và ngoài nước được quy 
định cụ thể cho từng trường hợp.

Cửa cuốn chống cháy: Đạt tiêu chuẩn 
chống cháy quốc tế Warrrington UK -chứng 
nhận chống cháy BS EN 16341:2000 Vương 
Quốc Anh và Cục phòng cháy, chữa cháy Bộ 
công an – TCXDVN 386:2007

Cửa trượt trần thân gỗ: Thân cửa được 
chế tạo từ hệ khung nhôm hợp kim cao cấp, 
kết hợp với các tấm gỗ tự nhiên như Sồi, 
Teak, Red Alder… đã trải qua quy trình tẩm 
sấy hiện đại chống cong vênh, co ngót, phai 
màu...

Cửa cuốn chống bão: Thiết kế kỹ thuật đặc 
biệt, thanh ray và kết cấu bền chặt, chịu 
được thời tiết bão khắc nghiệt.

Cửa cuốn tốc độ cao: Ứng dụng công nghệ 
mới nhất của CHLB Đức. Là giải pháp hiệu 
quả nhất cho việc hạn chế tối đa sự thay đổi 
giữa hai môi trường khác nhau trong các 
công trình chuyên dụng.

SẢN PHẨM CỬA ĐẶC BIỆT

SUNDOOR PROFILE



SUNDOOR PROFILE

ĐỐI TÁC CUNG CẤP

XINGFA: Thương hiệu hàng đầu về 
các cấu kiện nhôm lắp ghép trong lĩnh 
vực xây dựng

Lixil: Là công ty toàn cầu toàn diện & 
liên kết nhất trong ngành công nghiệp 
Xây dựng & Nhà ở Nhật Bản.

Hyundai: Hơn 40 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo 
nhôm.

PMI: Thương hiệu hàng đầu Malaysia, là 
một trong những tên tuổi hàng đầu Đông 
Nam Á về nhôm định hình cao cấp.

Đông Anh: Thương hiệu uy được duy 
trì bởi ưu thế về chất lượng sản phẩm, 
và xuất khẩu ra thế giới.

AGC: Nhà sản xuất Kính lớn nhất thế 
giới.
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HaiLong Glass: Hơn 15 năm sản xuất 
các sản phẩm kính an toàn đảm bảo 
về chất lượng cao.

Roto: Cung cấp phụ kiện kim khí cho 
cửa hàng đầu thế giới.

Kinlong: Cung cấp phụ kiện cao cấp 
cho các hệ cửa, mặt dựng nổi tiếng 
trên thế giới.

VPP: Thương hiệu nổi tiếng từ Thái Lan 
cung cấp phụ kiện chất lượng

Hafele: Chuyên về phụ kiện khóa, đáp 
ứng mọi nhu cầu riêng của từng khu 
vực, quốc gia.

Dow corning: Nhà cung cấp toàn cầu 
hàng đầu trong lĩnh vực Silicone, các 
giải pháp về Silicole - Sản phẩm, công 
nghệ & dịch vụ.
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

CHUNG CƯ CAO CẤP
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TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

BIỆT THỰ, LIỀN KỀ



 KHÁCH SẠN, CONDOTEL
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 BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC



ĐỊA CHỈ: AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

SĐT: 024.668.766.23

HOTLINE: 0917.272.423

EMAIL: INFO@SUNDOORS.VN

WEB: HTTPS://SUNDOORS.VN/


