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TÔN
GIẢI PHÁP HỮU HIỆU
CHO ỨNG DỤNG NỘI THẤT
Tôn Tấm Trần - một giải pháp mới cho các ứng dụng nội thất tại thị trường Việt Nam. Với màu sắc nhẹ nhàng,
lôi cuốn, Tôn Tấm Trần là vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng làm trần hoặc vách bên trong các công trình
dân dụng, thương mại hay công nghiệp nhẹ.

VẺ ĐẸP NỘI THẤT HOÀN MỸ

Tôn Tấm Trần được nghiên cứu và phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường về giải pháp cho
những ứng dụng nội thất có độ bền vượt trội, đẹp và chất lượng cao.

MÀU SẮC ĐA DẠNG

DỄ LẮP DỰNG

Tôn Tấm Trần có 5 màu sáng đẹp là Xám Bạc, Xanh Lơ,
Xanh Lam, Sồi Nga và Sồi Mỹ mang lại giá trị sử dụng
cao và nhiều lợi ích thiết thực hơn so với các vật liệu
khác.

Tôn Tấm Trần lắp đặt nhanh và dễ dàng hơn so với
vật liệu khác, tiết kiệm nhiều thời gian chuẩn bị và thi
công hơn.
KHẢ NĂNG CHỐNG MỌT VÀ CHỐNG CHÁY
Bạn sẽ tiết kiệm được cho phí chống mối mọt vì
chúng không thể tấn công Tôn Tấm Trần. Ngoài ra,
Tôn Tấm Trần cũng không bị cháy, đảm bảo an
toàn cho công trình.

XÁM BẠC

XANH LƠ

XANH LAM

ĐỘ BỀN CAO - BẢO HÀNH 10 NĂM

SỒI NGA

SỒI MỸ

Tôn Tấm Trần có độ bền cao và khả năng chống ăn
mòn vượt trội do có lớp thép nền là thép mạ hợp kim
nhôm kẽm.
Tôn Tấm Trần có đặc tính giống tôn lạnh , sản phẩm
tấm lợp đã có uy tín cao trongthị trường.

C

NG ĐỘ CAO VÀ KHẢ NĂNG LINH HOẠT T ONG THI T K

ết hợp cường độ và sự linh hoạt c a thép nền G55
G
, Tôn Tấm
Trần có cường độ n định và sự linh hoạt cao hơn so với các vật liệu
khác. Bên cạnh đó, vì vật liệu b ng thép nên Tôn Tấm Trần không bị
co hay cong như nh ng vật liệu khác.

Đ C T NH KỸ THU T
Ti u Chu n

Ứng dụng

Thép nền AS 1365
Lớp mạ
- T VN
Lớp sơn T VN

5

5

Làm tấm trần hoặc
vách ngăn nội thất

K ch thư c thông dụng

Màu

Độ dà th p nền
(mm)

Độ dà thành ph m
(mm)

Xám Bạc
Xanh Lơ
Xanh Lam

.

.

Sồi Nga
Sồi Mỹ

.

.

Ph m vi chiều rộng
(mm)

Lưu ý:
Mức độ tương đồng giữa màu sắc sản phẩm trong tờ rơi và màu sắc thực tế
của Tôn Tấm Trần là khá chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý quý vị nên kiểm
tra lại mẫu đã chọn dựa vào mẫu thật trước khi mua hàng, vì những điều kiện
ánh sáng khác nhau hoặc quá trình in ấn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến những
tông màu này.
Tôn Tấm Trần chỉ dùng cho các ứng dụng nội thất.Lớp Resin Xanh Lam và
Xanh Lơ có thể phai màu theo thời gian 6 tháng.

