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CORPORATE PROFILE
MAKING BETTER HOMES A REALITY
FOR EVERYONE, EVERYWHERE LIXIL GROUP

Every person on the planet dreams of a better home. 
LIXIL makes that possible with pioneering water and 
housing products. Born in 2011 through the merger 
of five of Japan’s most successful building materials 
and housing companies, we draw on our Japanese 
heritage to create world-leading technology and high-
quality products that transform homes. We make things 
that matter to all sorts of different people, to the many 
communities we are part of, and to sustainably support 
the world we live in. Today, our approach comes to life 
through some of the most trusted global brands in our 
industry, including INAX, GROHE, American Standard, 
and TOSTEM. We are proud that our products touch the 
lives of more than a billion people every day, but believe 
we have the potential to still do so much more.

Mỗi cá nhân trên Trái đất đều mơ về một ngôi nhà tốt đẹp 
hơn. LIXIL đã biến điều đó thành hiện thực bằng việc tiên 
phong dẫn đầu đem tới những giải pháp tối ưu về nước và 
nhà ở. Ra đời vào năm 2011 thông qua sự hợp nhất của 
năm công ty vật liệu xây dựng và nhà ở thành công nhất 
của Nhật Bản, chúng tôi kế thừa những thành tựu của đất 
nước mặt trời mọc để tạo ra những sản phẩm chất lượng 
cao và sử dụng công nghệ mới nhất trên thế giới để làm nên 
một mái nhà hoàn hảo. Chúng tôi tạo ra những giá trị bền 
vững, mang tới cho tất cả mọi người, tới những cộng đồng 
mà chúng tôi là thành viên và để hỗ trợ thế giới mà chúng tôi 
đang sống. Sản phẩm của chúng tôi qua những thương hiệu 
nổi tiếng toàn cầu như INAX, GROHE, American Standard 
và TOSTEM đã chạm tới cuộc sống của nhiều hơn 1 tỷ 
người mỗi ngày, và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn làm được 
nhiều hơn vậy.

Americas

$1.24
Billion

EMEA

$1.1
Billion

$13.8 Billion

Asia Paci c

$1.16
Billion

Japan

$10.1
Billion

Other
$0.2
Billion

Revenue

People using 
our products: One billionin130 18

countries

Showrooms

in88 12
countries

Factories
Approx. 

60,000
Employees

$260

R&D investment

million

Patents/design
rights owned

12,000+

LIXIL VIETNAM CORPORATION

Operating in Vietnam for more than 25 years, with 11 
factories from North to South across the country. Developed 
under 4 brands INAX, GROHE, American Standard and 
TOSTEM, LIXIL Vietnam has been making efforts to bring a 
better life to users here. 

Hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm, với 11 nhà máy từ Bắc 
vào Nam trên khắp cả nước. Phát triển 4 thương hiệu INAX, 
GROHE, American Standard và TOSTEM, Công ty LIXIL Việt 
Nam đã và đang nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 
người dùng tại đây.
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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 của Nhật Bản trong lĩnh vực nhà ở và vật liệu xây dựng 
toàn cầu, TOSTEM nổi bật với sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của con người. 
Những giải pháp toàn diện của TOSTEM mang đến cuộc sống thoải mái và tối ưu 
trải nghiệm người dùng một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Chúng tôi phát triển 
các giải pháp nhà ở lấy con người làm trọng tâm bằng cách đúc kết kinh nghiệm và 
chuyên môn trong hơn nửa thế kỷ, cân bằng giữa thiết kế và công nghệ để đáp ứng 
nhu cầu của con người ngày nay và cả các thế hệ sau. TOSTEM nỗ lực trong việc 
phát triển sản phẩm, sản xuất và tiếp thị đa dạng sản phẩm cho nhà ở như cửa sổ 
nhôm, cửa ra vào và các sản phẩm ngoại thất. Với hệ thống sản phẩm phong phú, 
chúng tôi cung cấp “Giải pháp Phong cách sống” toàn diện, linh hoạt và tích hợp với 
nhu cầu của người tiêu dùng, mang lại sự hài lòng hàng ngày đến với khách hàng.

TOSTEM BRAND
GIỚI THIỆU VỀ TOSTEM
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TOSTEM
TOTAL HOUSING SOLUTION
GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ NHÀ Ở

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.

TOSTEM tham gia vào việc phát triển sản phẩm, sản xuất và tiếp thị đa dạng 
chủng loại sản phẩm dành cho nhà ở, như cửa sổ và cửa đi, cửa ra vào và các sản 
phẩm ngoại thất. Hệ thống sản phẩm của chúng tôi cung cấp “Giải pháp Phong 
cách sống” hoàn chỉnh, linh hoạt, tích hợp và phối hợp với nhu cầu của người tiêu 
dùng, mang lại sự hài lòng hàng ngày.

WINDOWS & DOORS
Let our aluminum windows and doors frame your world. Our windows and doors 
come in a variety of sturdy frames to offer you effortless maintenance, years of 
satisfied use and of course, a great view.

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ
Hãy để sản phẩm cửa đi và cửa sổ nhôm của chúng tôi làm khung thế giới của bạn. 
Cửa nhôm TOSTEM sở hữu khung nhôm chắc chắn, được thiết kế dễ dàng vận 
hành và bền bỉ trong hàng chục năm.

ENTRANCE DOOR
Stepping into your home should make you relieved, comfortable, and happy. Giesta 
high quality wood-pattern or metallic finish door, equipped with user-friendly handle 
with high security lock system gives better convenience to both family and visitors 
and make us feel glad to be home.

CỬA ĐI CHÍNH
Căn nhà là nơi bình yên nhất để bạn trở về trong cuộc sống bận rộn lo toan. Cửa ra 
vào bằng kim loại hoặc vân gỗ chất lượng cao GIESTA trang bị tay nắm thân thiện 
với người dùng, hệ thống khóa an toàn cao, mang lại sự thuận tiện hơn cho cả gia 
đình và khách đến thăm, khiến gia chủ luôn hân hoan khi trở về nhà.

EXTERIOR
TOSTEM’s exterior products including carport, fence, and canopy, are the perfect 
choice for your residence. Our exterior solution will enhance the look, feel and 
overall value of your property, and provide you with the safety and security that 
your family needs.

SẢN PHẨM NGOẠI THẤT
Các sản phẩm ngoại thất của TOSTEM bao gồm mái che ô tô, hàng rào, mái hiên 
bằng nhôm định hình là lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Với thiết kế thanh 
lịch, sản phẩm ngoại thất của TOSTEM sẽ nâng tầm thẩm mỹ và giá trị tổng thể 
cho ngôi nhà của bạn, bên cạnh việc mang lại sự an toàn và an ninh cho gia đình 
bạn.
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IVORY WHITE

NATURAL WHITE

NATURAL SILVER

SHINE GREY

AUTUMN BROWN

NATURAL BLACK

Maximizing the strength and beauty of aluminium
TOSTEM’s unique TEXGUARD anodized finish gives a high level of protection, 
alongside showing the beautiful appearance of natural aluminium. TOSTEM offers 
a wide range of color variations, which allows you to enjoy its lifelong beauty, 
adding happiness to your lifestyle.

Benefit of TEXGUARD
• Color retention - TEXGUARD protect the aluminium against harsh environmental 
conditions, making the color gloss stay for at least 40 years.
• Increased hardness - Dense coating of TEXGUARD improve hardness and 
provides scratch resistance for the aluminium surface.           
• Ease of cleaning - Dust and dirt accumulation resistance quality of TEXGUARD 
makes the task of cleaning the surface less effort.

Tối đa hóa độ cứng và vẻ đẹp của nhôm
Lớp phủ hoàn thiện anodized TEXGUARD độc đáo mang lại mức độ bảo vệ cao, 
đồng thời giúp giữ vẻ đẹp tinh tế, hiện đại của kim loại nhôm. TOSTEM cung cấp một 
loạt các lựa chọn màu sắc, cho phép bạn sáng tạo theo phong cách mong muốn. 

Ưu điểm của TEXGUARD
• Khả năng giữ màu - TEXGUARD bảo vệ bề mặt nhôm trước những điều kiện thời 
tiết khắc nghiệt, giữ độ bóng màu bền trong ít nhất 40 năm.
• Tăng độ cứng - Lớp TEXGUARD bao phủ trọn vẹn bề mặt giúp tăng độ cứng và tạo 
lớp phủ chống xước trên bề mặt nhôm.
• Dễ dàng vệ sinh - TEXGUARD giúp chống lại sự tích tụ bụi bẩn, khiến việc vệ sinh 
bề mặt dễ dàng hơn bao giờ hết.

COLOR
PROCESSING
QUY TRÌNH MẠ MÀU

Certification/ Giấy chứng nhận

JIS H4100 (No.TH9009), JIS H8602 (No. TH9010), TIS 218-2520, 
TIS 284-2530, AAMA 612, ISO 9001: 2015 (No. TH98/4848),
ISO 14001: 2004 (No. TH60/2399)

TOSTEM TEXGUARDCONVENSIONAL ANODIZE

10



12 13

PRE
ENGINEERED SYSTEM
HỆ THỐNG SẢN XUẤT PRE ENGINEERED SYSTEM

All products of TOSTEM are developed and designed, manufactured and assembled under an integrated production process with strict 
TOSTEM quality control. Extrusion dies, aluminum billet, extrusion profiles, coating, pre-engineered and hardware assembly processes are all 
done in TOSTEM’s factory. The greatest benefit of TOSTEM’s pre-engineered system is the ability to build windows with consistent quality. 
With a single screw driver, anyone can again and again consistently build the same high-quality window system.

Toàn bộ các sản phẩm TOSTEM đều được phát triển, thiết kế, sản xuất và lắp ráp theo công nghệ tích hợp dưới sự giám sát chất lượng nghiêm 
ngặt. Nhà máy sản xuất của TOSTEM sở hữu hệ thống sản xuất khép kín từ chế tạo khuôn, đúc nhôm billet, đùn ép nhôm thanh, xử lý bề mặt, 
gia công và lắp ráp. Lợi ích lớn nhất của công nghệ tiền chế của TOSTEM là khả năng tạo hệ thống cửa hoàn chỉnh với chất lượng ổn định. 
Chỉ với tua vít và các dụng cụ đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể lắp ráp thành bộ cửa hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn chất lượng.
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QUALITY
ASSURANCE
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Quality and standard is the core of TOSTEM product. Japan is 
well-known for their rigorous standard control by Quality Assurance 
and Quality Control systems to ensure that the product meets 
international industrial standard: Japanese Industrial Standard (JIS) 
and ASTM International.

Chất lượng và tiêu chuẩn là cốt lõi của sản phẩm TOSTEM. Nhật 
Bản nổi tiếng từ lâu với việc kiểm soát tiêu chuẩn nghiêm ngặt. 
TOSTEM áp dụng hệ thống Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất 
lượng để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp 
quốc tế: Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) và ASTM Quốc tế.

WATER PENETRATION TESTING

SOUND INSULATION TESTING

AIR LEAKAGE TESTING

STRUCTURAL PERFORMANCE TESTING

DURABILITY TESTING

ENVIRONMENTAL TESTING

LIGHT IRRADIATION TESTING

SUNSHINE WEATHER TESTING
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2

1 3

Close Open

Close Open

Close Open

3 AIRFLOW DOOR

1 GIESTA AIRFLOW

2 AIRFLOW SLOT
(available for WE 70 & WE Plus)

TOSTEM Airflow System includes GIESTA AirFlow : steel wooden pattern door 
with integrated ventilation, AirFlow Door: ventilation door with sliding window for 
multiple ventilation levels and AirFlow Slot: slot for ventilation with flap in top-notch 
design compatible with various TOSTEM window designs seamlessly.

Hệ thống Airflow bao gồm GIESTA AirFlow: cửa đi chính bằng thép vân gỗ tích hợp 
ô thông gió, AirFlow Door: cửa thông gió với cửa sổ trượt cho nhiều cấp độ thông 
gió và AirFlow Slot: khe thông gió với cánh đảo gió trong thiết kế đỉnh cao tương 
thích liền mạch với các thiết kế cửa sổ TOSTEM khác nhau.

AIRFLOW SYSTEM
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

CỬA THÔNG GIÓ

KHE THÔNG GIÓ

CỬA GIESTA THÔNG GIÓ
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HISTORY OF TOSTEM
Lịch sử phát triển

For nearly a century, TOSTEM has overcome challenges in the 
pursuit of quality and performance as an expert in the field of windows 
and doors, contributing to the comfort and safety of people’s homes 
and enriching their lives.

Trong gần một thế kỷ, TOSTEM đã vượt qua những thách thức 
trong việc theo đuổi chất lượng và hiệu suất với tư cách là chuyên 
gia trong lĩnh vực cửa đi và cửa sổ, góp phần mang lại sự thoải mái 
và an toàn cho ngôi nhà của mọi người và làm phong phú thêm 
cuộc sống của họ.
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FACTORY IN VIETNAM
NHÀ MÁY TẠI VIỆT NAM

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MANUFACTURING PROCESS

LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM CO, LTD. (LIXIL 
VINA) is located in Long Duc Industrial Park in Dong Nai Province, 
40 km east of Ho Chi Minh City - The economic center of Viet Nam. 
LIXIL VINA primarily manufactures aluminum products such as 
sashes, doors, and exteriors, and exteriors for residential houses 
and commercial buildings.

Etablished: April 5, 2012
Site area: 550, 000 m2
Capital: 40,700,00 USD
Employees: 1,343 (As of March 2016)
Capacity: 2,300 tons/month
Products: Aluminum sashes and accessories, doors, exterior, 
etc… for residential houses, commercial and office buildings.
Markets: Japan, Vietnam, Southeast Asian countries, Europe, the 
United States

LIXIL Global Manufacturing Vietnam Co, Ltd. (Viết tắt : LIXIL 
VINA) nằm tại khu công nghiệp Long Đức, thuộc tỉnh Đồng Nai, 
cách TP. HCM - Trung tâm kinh tế của Việt Nam 40km từ phía 
Đông. LIXIL VINA là nhà máy chuyên đùn ép nhôm cho khung cửa 
sổ, cửa ra vào, các sản phẩm nhôm ngoại thất trong kiến trúc nhà ở. 

 
Ngày thành lập: 05/04/2012
Diện tích: 550,000 m2
Vốn cơ bản: 40,700,000 USD
Nhân viên: 1,343 (Số liệu năm 2016)
Năng lực sản xuất: 2,300 tấn/tháng
Sản phẩm: Cửa nhôm và phụ kiện cho cửa, cửa chính, ngoại thất, 
vv..v cho nhà ở, cao ốc, văn phòng và toà thương mại.
Thị trường: Nhật Bản, Việt Nam, các nước Đông Nam Á, Châu Âu, 
Hoa Kỳ

LIXIL VINA is committed to produce the best products to meet the need of clients by superior quality and production control. Inspections are 
carried out at design and test phase on order to examine chemical composition and mechanical property, and those of which passed strict 
quality control will be delivered to the clients.

CASTING/ ĐÚC NHÔM
Melt aluminum ingot in melting furnace and make 6.5m cylindrical 
billets. 
Phôi nhôm được nung chảy trong lò nung, vừa chảy qua khuôn vừa 
làm lạnh đột ngột, hình thành lên thanh Billet hình trụ tròn có chiều 
dài 6,5m.

EXTRUSION/ ĐÙN ÉP
Cut off the billet to required length and extrude it to 50-60m. Each 
production line equips twin pullers for superior efficiency.
Billet được cắt theo chiều dài yêu cầu và đùn ép tới độ dài 50-60m. 
Mỗi dây chuyền sản xuất được trang bị máy kéo giãn hai đầu puller 
nhằm nâng cao tính hiệu quả.

LIXIL VINA cam kết cung cấp các sản phẩm tốt nhất, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng bằng khả năng quản lý sản xuất và chất lượng sản 
phẩm ưu việt. Nhằm kiểm tra thành phần hoá học và tính năng vật lý, LIXIL VINA thực hiện kiểm tra ở giai đoạn thử nghiệm và giai đoạn thiết 
kế và chỉ trao đến tay khách hàng những sản phẩm đã qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt này.

SURFACE TREATMENT/ XỬ LÝ BỀ MẶT
LIXIL VINA equips the most advanced lines of Electrodeposition 
coating and Polymer – Powder Coating.
LIXIL VINA được trang bị hai dây chuyền xử lý bề mặt theo công 
nghệ tiên tiến nhất là Mạ Anodize với lớp phủ ED (Electrodeposition 
Coating) và Sơn tĩnh điện Powder coating.

FABRICATION/ GIA CÔNG
Profiles are cut and fabricated, assembled and packed for shipping 
after surface treatment.
Thanh nhôm sẽ được cắt đoạn, gia công, lắp ráp và đóng gói để vận 
chuyển sau khi xử lý bề mặt..
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WINDOWS & DOORS SERIES
CÁC HỆ CỬA NHÔM
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GRANTS 
SERIES

E331
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E331
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(ASTM E331)

(JIS A 1517)
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Cửa sổ lùa 
(2 cánh 2 ray trượt)

Vách cố định góc

Cửa sổ mở quay với tay nắm

Cửa sổ lùa 
(4 cánh 2 ray trượt)

Vách cố định đôi
Cửa sổ mở quay với tay quay

Vách cố định đơn

Vách cố định đôi

Cửa sổ mở hất với tay nắm

400 350

500

400

350 700

350

400 350

500 500

400

350 700

350

600 350

350

1180

350 350

350

600 350

350 350

1180

350 350

350

1600 3000

1800

1600

1600 2400

3000

1600 2400

1800 1800

1600

1600 2400

2400

2600 2500

800

6000

2000 1300

4500

3000 2500

800 800

6000

2000 1300

4500

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

ATIS

500

500

350

350

1800

1800

1200

1200

ATIS
Plus

ATIS

Cửa sổ mở hất với tay quay Cửa sổ mở hất với tay kéo Cửa sổ lật & trượt

500 350 800

350 450 450

1800 500 1600

1200 1600 800
ATIS ATIS ATIS

Cửa đi lùa 
(2 cánh 2 ray trượt)

Cửa đi lùa 
(6 cánh 3 ray trượt)

Cửa đi mở quay ngoài
(2 cánh)

Cửa đi lùa 
(4 cánh 2 ray trượt)

Cửa đi mở quay ngoài
(1 cánh)

Cửa đi lùa 
(3 cánh 3 ray trượt)

400 1601
1000

1601 1601
1000

600 1780
500

890 1780 
500

3000 3000
3000

2400 2400
2400

3000 6000
1000

3000 6000
1000

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

ATIS
Plus

ATIS

1601 1601 1200

1335 2670 1000

3000 3000 3000

4500 6000 2000
ATIS ATIS ATIS

Có các loại thanh nối đứng và thanh nối ngang phù hợp với mỗi loại cửa sổ và cửa đi. Vui lòng tham khảo đại diện bán 
hàng của chúng tôi để có lựa chọn phù hợp.
      • Thanh nối đứng 180 (Tiêu chuẩn và tăng cường lõi thép) 
      • Thanh nối đứng 90 (chỉ dành cho góc nối ngoài)

WINDOWS DOORS
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ASTM E331
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WE70 mang chất lượng đỉnh cao của TOSTEM tới cuộc sống 
thường ngày. Với thiết kế đáp ứng đa dạng yêu cầu của thị 
trường mà vẫn đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt, hệ WE 70 có 
mức giá phải chăng trong tầm với của tất cả mọi người.

WE 70 series brings legendary TOSTEM quality to 
everyday life. Built for the mass market, yet main-
taining strict quality standards, the WE 70 series is 
priced within everyone’s reach.
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Please scan for 
product demonstration
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FOLDING DOOR
CỬA XẾP TRƯỢT
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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.

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...

UNIQUE FEATURES ĐIỂM ĐỘC ĐÁO

CARPORT SC
MÁI CHE Ô TÔ CARPORT SC

Highly resistant to ultraviolet rays and 
heat, also withstands storms.

Khả năng chống tia cực tím và cách nhiệt 
cao, chống chọi bền bỉ với mưa bão.

Minimal design of only roof and two 
supporting posts

Thiết kế tối giản chỉ gồm mái và hai cột đỡ

The rainwater drainage pipe is 
constructed inside the pillars.

Ống thoát nước mưa được thiết kế bên 
trong trụ

Invisible accessories of bolts, screws.
Thiết kế không lộ phụ kiện bu lông, ốc vít

Colors
Bảng màu

Shine Grey F Kết hợp màu sắc khác nhauNatural Silver F Black

Carport MC helps protect your car from storms, heat and UV rays. 
With a reasonable price, elegant design and standard quality, 
Carport MC is the smart choice for your home.

Mái che ô tô Carport MC giúp bảo vệ ô tô của bạn khỏi mưa bão, 
nắng nóng và tia cực tím UV. Với giá thành hợp lý, thiết kế thanh lịch 
và chất lượng đạt chuẩn, Carport MC là lựa chọn thông minh dành 
cho ngôi nhà của bạn.

UNIQUE FEATURES ĐIỂM ĐỘC ĐÁO

CARPORT MC
MÁI CHE Ô TÔ CARPORT MC

Design into every detail
Thiết kế chú trọng tới từng chi tiết

Polycarbonate roof is 200 times stronger than 
glass, 100% UV cut, heat absorption up to 52%

Mái Polycarbonate cứng hơn kính 200 lần, cắt tia 
UV 100%, hấp thụ nhiệt tới 52%

Withstands wind pressure of 38 m/s, 
drainage pipe withstands rainfall of 70mm/h
Chịu được áp lực gió 38 m/s, ống thoát nước 

chịu được lượng mưa 70mm/h

Colors
Bảng màu

Normal Polycarbonate
Polycarbonate thường

Shine Grey 

Clear brown

Natural Silver 

Clear blue

Autumn brown

Clear matte

Black

Blue matte S Clear matte S

Absorbs heat type
Polycarbonate hấp thụ nhiệt
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UNIQUE FEATURES ĐIỂM ĐỘC ĐÁO

FENCE AB
HÀNG RÀO

With a futuristic design, AB fence will 
enhance the overall aesthetics and value 
of the building, in addition to bringing safety 
and security to your family.

Với thiết kế mang đậm chất tương lai, hàng 
rào AB sẽ nâng tầm thẩm mỹ và giá trị tổng 
thể cho công trình, bên cạnh việc mang lại 
sự an toàn và an ninh cho gia đình bạn.

Air ventilation while ensuring flatness and 
the ability to block vision up to 100%
Thiết kế thoáng khí mà vẫn đảm bảo độ 

phẳng, khả năng che tầm nhìn lên tới 100%

Made from high quality aluminum alloy. 
Beautiful design inside and outside.

Vật liệu hoàn toàn bằng nhôm hợp kim 
cao cấp. Thiết kế đẹp tinh tế cả hai mặt

Diverse palette with 5 colors including 2 wood 
grain colors to create impressive accents.

Bảng màu đa dạng với 5 màu gồm 2 màu 
vân gỗ độc đáo tạo điểm nhấn ấn tượng

Protect your home from storms with wind 
pressure resistance of 125 km/h

Bảo vệ ngôi nhà của bạn trước giông bão 
với khả năng chịu áp lực gió 125 km/h

Shine Grey Clie MochaAutumn Brown Clie DarkNatural Black

Colors
Bảng màu

DESIGNS
Các thiết kế

SPEENE
MÁI HIÊN

The SPEENE helps to overcome the disadvantages of 
common canopy on the market, bringing comfort and 
expanding the usable space for your family.

Mái hiên SPEENE giúp khắc phục những nhược điểm của 
mái che phổ thông trên thị trường, mang lại sự thoải mái 
và mở rộng không gian sử dụng cho gia đình bạn.

Chịu được lượng 
nước mưa 70mm/h

Chịu được áp lực gió 
39m/s (~140km/h)

Với sức mạnh của chất quang xúc tác sẽ phân hủy những vết bẩn và 
làm trôi theo nước mưa.

Cứng hơn kính

Cắt tia UV

Hấp thụ nhiệt

200 lần

100 %

36 %

Thi công nhanh và
an toàn

UNIQUE FEATURES
ĐIỂM ĐỘC ĐÁO

Colors
Bảng màu
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PHU MY HUNG
Ho Chi Minh city

CITYLAND
Ho Chi Minh city
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ROYGENT PARKS
Hanoi

M BUILDING
Ho Chi Minh City
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FPT UNIVERSITY
Hanoi

WISDOM SCHOOL
Hanoi
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CITYLAND
Ho Chi Minh city

PARK RIVER
Hanoi
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CT4 - ECOPARK
Hung Yen

CT7A - ECOPARK
Hung Yen

CT7 - ECOPARK
Hung Yen

PT Series - ECOPARK
Hung Yen

82
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GOLDEN COAST
Nha Trang

TAN THUAN IP
Ho Chi Minh city

JAMONA
Ho Chi Minh City

FPT UNIVERSITY
Da Nang

VTV TOWER
Hanoi
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PRIVATE VILLAS

SHOWROOM LIXIL

Showroom Hà Nội
Địa chỉ: Số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thời gian hoạt động: 8h30 - 18h00 tất cả các ngày trong tuần
Điện thoại: +84-243 237 3068

Showroom Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 218 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Thời gian hoạt động: 8h30 - 18h00 tất cả các ngày trong tuần
Điện thoại: +84-283 636 9712

LIXIL VIETNAM CORPORATION
Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3, số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84-243 556 6639/40

Văn phòng Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà INTANT 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-283 997 2013/035/064

091 545 9933

tostemvietnam@lixil.com

www.tostemvietnam.com
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