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As the leading Japanese brand for global housing 
and building materials, TOSTEM stands apart as a 
one that deeply understands the needs of people. 
TOSTEM’s comprehensive range of solutions ensures 
comfortable home living driven by a simple and 
seamless user experience. 

We develop our people-centric home solutions by 
drawing on a half-century of experience and expertise 
in balancing design and technology to anticipate the 
needs of people today and their families for generations 
to come. 

TOSTEM engages in product development, 
manufacturing, and marketing of a diverse range of 
home products, such as window sashes, entrance 
doors, and exterior products.

Our product portfolio allows us to provide complete 
“lifestyle solutions” that are flexible, integrated, and 
coordinated to consumer needs, delivering everyday 
satisfaction.

Là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về thiết bị nhà 
ở và vật liệu xây dựng, TOSTEM mang đến dấu ấn 
vô cùng đặc sắc trong việc đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng. Bằng những giải pháp thấu đáo, 
TOSTEM tạo nên những trải nghiệm hoàn hảo cho 
khách hàng.

Trải qua nửa thế kỷ nghiên cứu, thử nghiệm và 
đúc rút kinh nghiệm, sự kết hợp hài hòa giữa công 
nghệ và thiết kế đã giúp chúng tôi sáng tạo nên 
những sản phẩm và dịch vụ lấy khách hàng là 
trung tâm, tạo nên cho khách hàng những trải 
nghiệm tuyệt vời.

TOSTEM đồng hành trên công cuộc phát triển sản 
phẩm, sản xuất và quảng bá rộng rãi các sản phẩm 
nhà ở như cửa sổ, cửa đi và các sản phẩm ngoại 
thất khác.

TOSTEM cung cấp các giải pháp đa dạng, tích hợp 
nhiều tính năng, đáp ứng và làm hài lòng mọi nhu 
cầu của khách hàng.
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CARPORT SC

Previously, car garage was often designed inside the house, 
helping to bring harmony to the space. However, arranging 

a garage inside the house can affect the health and safety of 
family members due to toxic factors arising from car engine 
waste or the risk of fire. Therefore, the modern trend is that the 
parking car spot is designed outside the house, helping to save 
installation costs, while bringing safety to the homeowner.

Through careful research on structure, shape, and materials, 
TOSTEM has created Carport SC, with outstanding functionality 
and aesthetics. The product has won some of the most 
prestigious awards in design and creativity such as German 
Design Award 2019, IF design award 2018, Good design award 
2017, etc.

Trước đây, garage để xe ô tô thường được thiết kế nằm trong 
ngôi nhà, giúp mang lại vẻ hài hòa cho không gian. Tuy 

nhiên, bố trí gara trong nhà có thể gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe, sự an toàn cho các thành viên trong gia đình do các yếu 
tố độc hại phát sinh từ chất thải động cơ ô tô hoặc nguy cơ cháy 
nổ. Vì vậy, xu hướng hiện đại là nhà để xe ô tô được thiết kế bên 
ngoài căn nhà, giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt, đồng thời mang 
đến sự an toàn cho gia chủ.

Trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về cấu trúc, đường nét, 
vật liệu, TOSTEM đã kiến tạo nên sản phẩm Carport SC, với 
công năng và tính thẩm mỹ vượt trội. Sản phẩm đã đạt được 
những giải thưởng danh giá nhất về thiết kế, sáng tạo như 
German Design Award 2019, IF design award 2018, Good 
design award 2017...

Protects car’s paint work and accesorise from UV rays

Prevents direct exposure to rain

Shortens car washing time
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Experience CARPORT SC at 
home with AR technology

Install the application on your 
smartphone or tablet and place the 
product at the place you want to install 
to see the actual image of Carport SC.

Trải nghiệm CARPORT SC tại 
nhà với công nghệ AR

Cài đặt ứng dụng trên smartphone 
hoặc máy tính bảng và đặt sản phẩm 
tại nơi bạn muốn lắp đặt để xem thử 
hình ảnh thực tế của Carport SC.

LIXIL Digital 
Room AR
application

Find in Appstore

Only available for Iphone/
Ipad from Iphone 6s, not 
available for Android.
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LIÊN HỆ: LIXIL VIETNAM CORPORATION
Duong Xa Commune, Gia Lam District, Hanoi, Vietnam
www.tostemvietnam.com
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