
HỒ SƠ NĂNG LỰC

Company Profi le

HUYHOANG LOCK CO.,LTD
Nhà máy 1 / Factory 1
Lô 38D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Unit 38D, Quang Minh Industrial Park, Me Linh, Ha Noi.
Nhà máy 2 / Factory 2
Lô 49D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Unit 49D, Quang Minh Industrial Park, Me Linh, Ha Noi.
Nhà máy 3 / Factory 3
Lô 41D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Unit 41D, Quang Minh Industrial Park, Me Linh, Ha Noi.

Showroom 1
Số 1 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
No. 1 Phan Boi Chau, Hoan Kiem, Hanoi

Chi nhánh Đà Nẵng / Da Nang Branch
1099 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng.
1099 Nguyen Tat Thanh, Thanh Khe, Da Nang.
Chi nhánh Buôn Mê Thuột / Buon Me Thuot Branch
317 Phan Chu Trinh, Tân Lộc, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
317 Phan Chu Trinh, Tan Loc, Buon Ma Thuot City, Dak Lak
Chi nhánh Nha Trang / Nha Trang Branch
Đường Vũ Hữu, Vĩnh Hòa, Nha Trang.
Vu Huu Street, Vinh Hoa, Nha Trang
Chi nhánh Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh Branch
Số 45, đường 1C, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh.
No.45, 1C Street, Binh Tri Dong, Binh Tan, Ho Chi Minh.
Chi nhánh Cần Thơ / Can Tho Branch
D24-3, Đường số 9, KDC Long Thịnh, Phú Thứ, Cái Răng, Tp. Cần Thơ
D24-3, Street 9, Long Thinh Residential Area, Phu Thu, Cai Rang, Can Tho City



NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

HÀNG VIỆT NAM

Dear Valued Customers,
Huy Hoang Lock Co., Ltd would like to send you our respectful
greetings.

Huy Hoang Lock Co., Ltd is the leading manufacturer of  door locks, hinges, 
deadbolt, cremone, cabinet locks ... in Vietnam.

Located in Quang Minh Industrial Park - Hanoi, 20km from the center of the 
capital to the Northwest, with a scale of 60,000m2 (6 ha). With a team of 
dynamic, enthusiastic and well-trained workers and employees, we currently 
have more than 100 types of products manufactured on modern production 
lines imported from developed countries  such as Japan, USA, Italy, Germany, 
South Korea, Netherlands... with an output of over 15 million products / year.

The products branded HUY HOANG HOANG LOCK are exported to many 
countries around the world, have been favored by consumers, many large 
construction contractors, trusted to vote as “Vietnam High Quality Goods” in 
many years.

Our company always understands that “Your satisfaction is our success”, so 
we are constantly absorbing innovation, improving technical
equipment to create new products with features to meet all tastes of
customers even the most demanding customers.

The trust and satisfaction of our customers when using
HUY HOANG LOCK is our greatest passion.

Let us satisfy all your needs !

THƯ NGỎ
Open letter
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Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.

Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng một trong các nhà sản xuất khóa cửa, bản lề, chốt cửa, cremone, khóa 

tủ... hàng đầu Việt Nam.

Tọa lạc tại khu công nghiệp Quang Minh – Hà Nội, cách trung tâm thủ đô 20km về phía Tây Bắc, với quy 

mô 60.000m2(6 ha). Cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, đầy nhiệt huyết, được đào tạo kỹ 

năng bài bản, chúng tôi hiện có trên 100 chủng loại sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện 

đại nhập khẩu từ các nước phát triển như: Nhật Bản, Mỹ, Italy, Đức, Hàn Quốc, Hà Lan... với sản lượng 

trên 15 triệu sản phẩm/năm.

Các sản phẩm mang thương hiệu KHÓA HUY HOÀNG được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế          

giới, đã và đang được người tiêu dùng, nhiều nhà thầu xây dựng lớn ưa chuộng, tín nhiệm bình chọn là 

“Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” trong nhiều năm liền.

Công ty chúng tôi luôn hiểu rằng “Sự hài lòng của Quý khách chính là thành công của chúng tôi”, vì 

vậy chúng tôi không ngừng tiếp thu cải tiến, nâng cao thiết bị kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm mới với 

những tính năng ưu việt nhằm đáp ứng được mọi thị hiếu của khách hàng thậm chí là cả những khách 

hàng khó tính nhất.

Sự tin cậy và hài lòng của Quý khách hàng khi sử dụng KHÓA HUY HOÀNG là niềm đam mê phấn đấu 

lớn nhất của chúng tôi.

Hãy để chúng tôi thỏa mãn mọi nhu cầu của Quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy



Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng là nhà sản xuất khóa 
hàng đầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 1979, 
đến nay đã có 3 nhà máy sản xuất với tổng diện tích 
60,000 m2, tọa lạc tại KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà 
Nội, cách trung tâm thủ đô 20km về phía Tây Bắc và 
đạt sản lượng 15 triệu sản phẩm/năm.

Với đội ngũ lãnh đạo, quản lý năng động, chuyên 
nghiệp, đầy nhiệt huyết, được đào tạo bài bản với 
đông đảo anh chị em công nhân lành nghề cùng sự 
hợp tác của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Mỹ, 
Italy, Đức, Hàn Quốc và Hà Lan...Khóa Huy Hoàng 
đã cho ra đời hàng trăm chủng loại sản phẩm khác 
nhau và vẫn liên tục phát triển thêm nhiều mẫu sản 
phẩm mới mỗi năm.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến phần đông người 
tiêu dùng những sản phẩn khóa chất lượng cao cấp. 
Vì vậy, các sản phẩm Khóa Huy Hoàng luôn được sản 
xuất bằng vật liệu tiêu chuẩn quốc tế và được kiểm 
soát nghiêm ngặt trên từng công đoạn. Trong những 
năm gần đây, Khóa Huy Hoàng đã mạnh dạn đầu tư 
nhiều dây chuyền thiết bị mới, hiện đại từ các nước 
công nhiệp phát triển để nâng cao chất lượng sản 
phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày một khắt khe hơn 
của thị trường. Huy Hoang Lock Co., Ltd. is the  leading door  lock 

manufacturer in Vietnam. Established since 1979, 
there have been 3 manufacturing factories with a 
total area of 60,000 m2, located in Quang Minh 
Industrial Park - Me Linh - Hanoi, 20km from the 
center of the capital to the Northwest and achieving 
production capability of 15 million products / year.

With a team of dynamic, professional, enthusiastic, 
well-trained leaders, managers and skilled workers 
and staffs with the cooperation of experts from 
Japan,USA, Italy, Germany,South Korea, 
Netherlands...Huy Hoang Lock has launched hun-
dreds of different product categories and continues 
to develop many new product models each year.

Our mission is to bring the majority of consumers 
high quality products. 
Therefore, Huy Hoang Lock products are always 
manufactured using international standard materials 
and are strictly controlled on each stage. In recent 
years, Huy Hoang course has invested heavily in 
new and modern equipment lines from developed 
countries to improve product quality to meet more 
stringent requirements of the market.

GIỚI THIỆU
About us
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Khóa
an toàn
vượt trội

“ Top security locks ”



THÔNG TIN CÔNG TY
Company information

Nhà máy 1 / Factory 1
Lô 38D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Unit 38D, Quang Minh Industrial Park, Me Linh, Ha Noi.
Nhà máy 2 / Factory 2
Lô 49D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Unit 49D, Quang Minh Industrial Park, Me Linh, Ha Noi.
Nhà máy 3 / Factory 3
Lô 41D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Unit 41D, Quang Minh Industrial Park, Me Linh, Ha Noi.

Showroom 1
Số 1, Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
No. 1 Phan Boi Chau, Hoan Kiem, Hanoi

Chi nhánh Đà Nẵng / Da Nang Branch
1099 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng.
1099 Nguyen Tat Thanh, Thanh Khe, Da Nang.
Chi nhánh Buôn Mê Thuột / Buon Me Thuot Branch
317 Phan Chu Trinh, Tân Lộc, Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.
317 Phan Chu Trinh, Tan Loc, Buon Ma Thuot City, Dak Lak
Chi nhánh Nha Trang / Nha Trang Branch
Đường Vũ Hữu, Vĩnh Hòa, Nha Trang.
Vu Huu Street, Vinh Hoa, Nha Trang
Chi nhánh Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh Branch
Số 45, đường 1C, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh.
No.45, 1C Street, Binh Tri Dong, Binh Tan, Ho Chi Minh.
Chi nhánh Cần Thơ / Can Tho Branch
D24-3, Đ.9, KDC Long Thịnh, Phú Thứ, Cái Răng, Tp. Cần Thơ
D24-3, Street 9, Long Thinh Residential Area, Phu Thu, Cai Rang, Can Tho City

Hotline:19001264
Email: info@huyhoanglock.com.vn
Website: www.khoahuyhoang.net
                www.huyhoanglock.com.vn

Mã số thuế: 2500242018

NGÀNH NGHỀ KD
Business lines

KHÓA PHỤ KIỆN CỬA GỖ
Lock & accessories for wooden doors

KHÓA PHỤ KIỆN CỬA NHÔM KÍNH
Lock & accessories for aluminum doors

KHÓA PHỤ KIẾN CỬA KÍNH
Lock & accessories for glass doors

SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG
Traditional products

TẦM NHÌN- SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Vision - Mission - Core values

TẦM NHÌN
Vision

Kế thừa giá trị truyền thống, phát huy sáng tạo để 
tìm kiếm sự hoàn hảo cho mỗi sản phẩm. Khóa 
Huy Hoàng trở thành hãng khóa đứng đầu trên thị 
trường Việt Nam và là đơn vị sản xuất khoá lớn 
nhất trong khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Core values

An toàn vượt trội, chất lượng trên từng sản phẩm
chuyên nghiệp với đội ngũ lãnh đạo, đầy nhiệt huyết, quản lý năng động.

Outstanding safety, quality on each product
Professional with a team of leaders, full of enthusiasm, dynamic managers.

SỨ MỆNH
Mission

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến phần đông 
người tiêu dùng những sản phẩm khoá chất lượng 
cao cấp. Vì vậy, các sản phẩm Khoá Huy Hoàng 
luôn được sản xuất bằng vật liệu tiêu chuẩn quốc 
tế và được kiểm soát nghiêm ngặt trên từng công 
đoạn. Khoá Huy Hoàng đã mạnh dạn đầu tư nhiều 
dây chuyền thiết bị mới, hiện đại từ các nước công 
nghiệp phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm 
nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn của thị trường.

Our mission is to bring to the majority of consumers high quality locking prod-
ucts. Therefore, Huy Hoang Locks products are always manufactured using 
international standard materials and are strictly controlled on each stage. Huy 
Hoang has boldly invested in many new and modern production lines from de-
veloped countries to improve product quality to meet the stricter requirements 
of the market.

Inheriting traditional values, promoting creativity to fi nd the perfectIion for each 
product. Huy Hoang Lock becomes the leading lock company in Vietnam market 
and is the largest lock manufacturer in Southeast Asia.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Organizational chart
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1979

2006

Now

1998

2014

Hiện nay, hệ thống mạng lưới phân phối của
Khóa Huy Hoàng đã hình thành rộng khắp, trải dài trên toàn 
bộ lãnh thổ Việt Nam.
Currently, the distribution network of
Huy Hoang Lock was established  widely throughout  Vietnam.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY / UNIT UNDER THE COMPANY:

- Showroom/ chi nhánh/ đơn vị trực thuộc công ty: 06 đơn vị
- Và hàng chục tuyến xe phân phối, chịu trách nhiệm lưu chuyển
  hàng hóa, đáp ứng khả năng phục vụ tới mọi địa điểm theo
  yêu cầu khách hàng
- showroom / branch / unit directly under the company: 06 units
- and dozens of distribution vehicle routes, responsible for the fl ow
  goods, service capacity to follow all locations
  customer request

ĐƠN VỊ BÁN HÀNG / UNIT OF SALE:

- Đại lý phân phối cấp I: >300 Đại lý
- Đại lý phân phối cấp II: >700 Đại lý
- Dealer level I:> 300 agents
- level II distribution agents:> 700 agents

MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI
Distribution network

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
History of development
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HuyHoang Lock Company Ltd.,
Established
As a small mechanical workshop.
- labor: 14 people
- workshop: level 4

Construction of the factory no. 1
With  large and modern production.
- labor: 300 people
- workshop: 15,000 m2 & equipment imported
  from japan.

Construction of the factory no. 3
Constantly upgrading technology
Cooperating with foreign partners
- workshop: 60,000 m2
- labor:> 700 people
- productivity:> 15 million products  products per year
- partner: Germany, Japan, Korea, Italy, Nederland, 
USA.

Construction of the factory no. 2
Double the scale Production line.

- labor: 650 people
- workshop: 30,000 m2 & equipment imported 

from advanced countries.

Construction and development
With small industrial scale

In an duong, tay ho, hanoi.
- labor: 130 people

- workshop: 1500 m2
And equipment imported from taiwan

QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA

QUẦN ĐẢO
TRƯỜNG SA

Nha Trang



HÌNH ẢNH CÔNG TY
Images of company
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MỘT VÀI HÌNH ẢNH KHÔNG GIAN NHÀ MÁY, XƯỞNG SẢN XUẤT
Some images of company, factories

Nhà máy 2
Factory 2

Nhà máy 1
Factory 1
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HÌNH ẢNH CÔNG TY
Images of company MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐỘI KINH DOANH

A few business team photos



Được sản xuất trên các dây chuyền thiết bị hiện 
đại, có các lựa chọn thân khóa bằng đồng, hợp kim 
kẽm đúc hoặc hợp kim nhôm bọc nhựa. Có nhiều 
lựa chọn kiểu dáng nâng cao tính an toàn . Đi kèm 
chìa vi tính cao cấp

Manufactured on modern equipment lines, with a choice of brass mortise lock, 
cast zinc alloys or plastic-coated aluminum alloys. There are many styling 
options that enhance safety. Comes with a high-end computerized key.

The product group includes product codes for hydraulic glass doors (doors, 
lobby doors, doors) and products for bathroom glass doors, shower cabins.

Nhóm sản phẩm bao gồm các mã hàng dành cho 
cửa kính thủy lực ( cửa chính, cửa sảnh, cửa ra 
vào) và các sản phẩm dành cho cửa kính phòng 
tắm, cabin tắm.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM
Product line
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Những năm gần đây, bên cạnh việc nâng cao chất 
lượng và cải tiến hiệu quả sản xuất của các dòng 
sản phẩm truyền thống, công ty TNHH Khóa Huy 
Hoàng liên tục đầu tư công nghệ tiên tiến, nâng cấp 
hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất và hoạt động 
nghiên cứu và ứng dụng, kết nối đối tác để mở rộng 
những dòng sản phẩm mới. Tất cả vì mục tiêu đem 
đến cho người tiêu dùng trong nước ngày càng 
nhiều những sản phẩm có chất lượng cao cấp.

In recent years, besides improving the quality and improving production
effi ciency of traditional product lines, Huy Hoang Lock Co.,Ltd. Continually invests 
in advanced technology, upgrades the system of equipment lines. Production and 
research and application activities, connecting partners to expand new
product lines. All for the purpose of bringing domestic consumers more and more 
high-quality products.

Accessories for aluminum doors or steel core plastic doors (upvc), including 
doors and windows. Products are manufactured using international standard 
materials, imported from developed countries such as Australia, South 
Korea.

Các phụ kiện dành cho cửa nhôm hệ hoặc cửa 
nhựa lõi thép (UPVC), bao gồm cả cửa đi và cửa 
sổ. Sản phẩm được sản xuất bằng các vật liệu 
tiêu chuẩn quốc tế, được nhập khẩu từ những 
nước phát triển như Úc, Hàn Quốc

Huyhoang traditional products with hundreds of item codes. Many designs 
and models have been designed and standardized. Finger print lock is the 
lock line updated with the latest technology.

Các sản phẩm truyền thống của HuyHoang với 
hàng trăm mã hàng. Rất nhiều kiểu dáng và mẫu 
mã đã được thiết kế và tiêu chuẩn hóa. Khóa 
điện tử đang là dòng khóa được cập nhật những 
công nghệ mới nhất.



KHÓA PHỤ KIỆN CỬA GỖ
Lock & accessories for wooden doors
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KHÓA PHỤ KIỆN CỬA GỖ
Lock & accessories for wooden doors
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KHÓA PHỤ KIỆN CỬA GỖ
Lock & accessories for wooden doors
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KHÓA PHỤ KIỆN CỬA NHÔM KÍNH
Lock & accessories for aluminum doors



KHÓA PHỤ KIỆN CỬA KÍNH
Lock & accessories for glass doors
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SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG
Traditional products
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BẢN GHI NHỚ QUAN HỆ HỢP TÁC HUY HOÀNG - PASINI
Memorandum of cooperation Huy Hoang - Pasini

ĐỐI TÁC
Partner

Đối tác Công nghệ - Kỹ thuật
Technology - Technical Partner

Được thành lập từ năm 1967, Pasini là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các loại tay ốp 
cửa bằng đồng thau của Italy, nằm trong top 100 thương hiệu lớn của Italy.
Năm 2019, Pasini chính thức trở thành đối tác chiến lược của Khóa Huy Hoàng, chuyên thiết kế và sản xuất các 
loại tay ốp bằng đồng thau với xuất xứ made in Italy.

Founded in 1967, Pasini is a leading brand in the fi eld of design and manufacture of brass door handles of Italy, in the top 100 major brands 

of Italy.

In 2019, Pasini offi  cially became a strategic partner of Huy Hoang Lock Company Ltd., Vietnam, specializing in the design and manufacture of 

brass handle locks, made in Italy.
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ĐỐI TÁC
Partner

HeleH được thành lập 1911, nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất khóa tay nắm của Italy. Đặt tiêu chí thẩm 
mỹ và chất lượng lên đầu, HeleH đã hợp tác với các chuyên gia kiến trúc, các nhà thiết kế hàng đầu của Italy 
để tạo nên những sản phẩm mang tính đột phá, tinh tế, và cuốn hút. 
Từ năm 2015, HeleH hợp tác với Khóa Huy Hoàng với vai trò tư vấn thiết kế và kiểm tra chất lượng các dòng 
sản phẩm mới của Huy Hoàng như: Khóa tay nắm cơ, Khóa tay nắm Vân Tay Điện Tử, Bản Lề Sàn, Kẹp Kính...

HeleH was founded in 1911, famous in the fi eld of design, production of Italian handle locks. Putting aesthetic and quality criteria fi rst, HeleH has 

partnered with leading Italian architectural experts and designers to create innovative, sophisticated, and attractive products.

Since 2015, HeleH has cooperated with Huy Hoang course as a design consultant and quality inspector of Huy Hoang’s new product lines such 

as: Mechanical grip Department, Electronic Fingerprint Lock, Floor Hinge, Glass Clamp ...

Tập đoàn đa quốc gia hoạt động về lĩnh vực xây dựng là luyện kim hàng đầu Hàn Quốc.
Posco là đối tác chính cung cấp các loại nguyên vật liệu bằng thép cho Huy Hoàng. Với việc sử dụng nguyên 
vật liệu tiêu chuẩn từ posco, các sản phẩm của Huy Hoàng sau khi đưa ra thị trường luôn đảm bảo được độ ổn 
định về chất lượng, đáp ứng được những yêu cầu ngày một khắt khe hơn của thị trường.

Multinational corporation operating in the fi eld of construction is Korea’s leading metallurgy.

Posco is the main partner supplying all kinds of steel materials to Huy Hoang. By using standard raw materials from posco, Huy Hoang’s prod-

ucts, after being launched to the market, always ensure the stability of quality and meet the more stringent requirements of the market.

Đối tác Công nghệ - Kỹ thuật
Technology - Technical Partner
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Tập đoàn đa quốc gia của Hà Lan, sở hữu hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sơn gia dụng, sơn và 
hóa chất công nghiệp trong đó có thương hiệu sơn Dulux nổi tiếng ở Việt Nam.
Sứ mệnh của Huy Hoàng là “Bảo toàn giá trị cuộc sống”, vì vậy chúng tôi đã lựa chọn Ankzo Nobel là đối tác 
cung cấp những sản phẩm sơn và chất phủ công nghiệp mới nhất của tập đoàn. Đảm bảo an toàn nhất cho 
người sản xuất, cho người tiêu dùng và đặc biệt là cho môi trường.

Dutch multinational corporation, owns hundreds of famous brands in the fi eld of household paints, paints and industrial chemicals, including 

the famous Dulux paint brand in Vietnam.

Huy Hoang’s mission is to “Preserve the value of life”, so we have chosen Ankzo Nobel as the company’s latest supplier of paints and

industrial coatings. Ensure the safest for producers, for consumers and especially for the environment.

Chuyên gia Nhật Bản

Đối tác Thái Lan Đối tác ASSABLOY



Đối tác Kinh Doanh - Phát triển thị trường
Business partner - market development
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Dự án: Tecco Skyville Tower Thanh TrìDự án: Hope Reisidences Long Biên

Dự án: Trụ sở bộ ngoại giaoDự án: 90 Nguyễn Tuân Dự án: The Emerald Mỹ ĐìnhDự án: Iris Garden Mỹ Đình

Dự án: HD Mon Central 29 Láng Hạ Dự án: Bonaza 23 Duy Tân
DỰ ÁN
Project
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Dự án: Hamilton Complex, 317 Trường Chinh

Dự án: Tòa tháp doanh nhân Hà Đông

Dự án: Hateco Xuân Phương

Dự án: Khu ngoại giao đoàn tại Hà Nội

Dự án: FLC Twin Towers Cầu Giấy

Dự án: The Estuary Đà Nẵng

Dự án: Monarchy Đà Nẵng

Dự án: Marina Suites Nha Trang

Dự án: EcoHome 3

Dự án: MHDI Yên Nghĩa Dự án: Tòa Licogi Thăng Long

Dự án: Amber Riverside Minh Khai

DỰ ÁN
Project
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Dự án: Lavita CharmDự án: Sài Gòn GATEWAY Dự án: Richmond City Bình ThạnhDự án: Vũng Tàu GATEWAY

Dự án: Chung cư CT4 VCN Phước HảiDự án: Zhaowen Tây Ninh Dự án: Regalia Gold Hotel Nha TrangDự án: Sài Gòn Avenue

Dự án: Chung cư Đông ThuậnDự án: Kem Beach Resort Phú Quốc Dự án: KĐT Lấn Biển Tây BắcDự án: Compass One Bình Dương

DỰ ÁN
Project



CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
Certifi cate of products complied with vietnamese standard

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Achievements
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CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2018
Certifi cate of Vietnam high quality products 2018

Giải thưởng Huy hiệu đạt được
Award badge achieved



CHỨNG NHẬN GLOBAL GTA
Global GTA certifi cation

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Achievements
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DANH HIỆU HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM BẢN LỀ CỐI 01
Gold medal lamps for hinge hinge 01

DANH HIỆU HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM KHÓA TAY NẮM CỬA EX-8512
Yellow medal brands ex-8512 door lock products


