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S� d�ng h� th�ng th�ng gi� k�t h�p v�i l��i ch�ng c�n 
tr�ng l� c�ch BỀN VỮNG v� THÂN THIỆN VỚI SINH THÁI 
gip ng�n ch�n nh
ng hi	m h�a s�c kh�e ��n t� virus 
nh� cm, COVID-19... v� c�n tr�ng nh� mu�i, ru�i, ki�n 
ba khoang...

L�i khuy�n: Đ	 h� th�ng th�ng gi� ho�t ��ng hi�u qu� 
c�n 2 kho�ng m� trong m�t c�n ph�ng.

Qu�t QR Code �	 hi	u r  c ch� 

ho�t ��ng c�a h� th�ng th�ng gi�.

GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN & HIỆU QUẢ 
GI�P B�O V� GIA ĐÌNH B�N

MUỖI
Lo�i v�t nguy hi	m g�y ch�t ng��i nhi�u nh�t th� gi�i (Theo WHO)

Ph�ng b�nh hi�u qu� 
Kh�ng ��c h�i
Kh�ng t�n di�n t�ch
Đ� th�m m� cao
Ti�t ki�m n�ng l��ng
L�u th�ng kh�ng kh� v� �nh s�ng t�t



CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI 
D�NG L�A

Thiết kế đồng bộ với cửa TOSTEM
C�a l��i ���c thi�t k� ��ng b� s� ��t ���c hi�u qu� t�i �u, 
v�n h�nh trn tru, t�nh th�m m� v� �� b�n cao hn h�n so 
v�i s�n ph�m c�a l��i ri�ng l�.

Tiệm cận với sự hoàn hảo
S�n ph�m cho ph�p ng�n ch�n c�n tr�ng m�t c�ch ho�n 
h�o hn so v�i c�c s�n ph�m ph� th�ng do v� t�t c� b�n 
h��ng c�a c�a l��i ���c c� ��nh ch�c ch�n v�i ray nh�m.

Giải pháp thông gió tối ưu nhất

Khe th�ng gi� l� gi�i ph�p th�ng gi� t�i �u, gip l�u th�ng 
kh�ng kh� ��ng th�i ch�ng c�n tr�ng, ch�ng tr�m ngay c� 
khi tr�i m�a gi�.

Đảm bảo an ninh an toàn
Mang l�i s� th�ng tho�ng cho ng�i nh� b�ng l�u th�ng gi� 
t� nhi�n. S�n ph�m k�t h�p lam th�ng gi�, c�a k�nh tr��t 
d�c v� l��i ch�ng c�n tr�ng, s� d�ng linh ho�t theo nhu 
c�u c�a ch� nh�.

L��i l�p m�t ngo�i
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�m �i

Chi ph� b�o tr� 
th�p

V�n h�nh
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L��i l�p b�n trong C�a l��i kh�cC�a l��i c�a TOSTEM
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Đ� k�n kh�: 
JIS A-3 khi ��ng

V�n h�nh m��t m� 
v�i tr�c ch�u l�c

L��i ch�ng mu�i c� th	 
th�o �	 v� sinh

Nh�n b�n trong

Nh�n b�n trong
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CHỐNG CÔN TRÙNG
CHỐNG TRỘM
CHỐNG MƯA GIÓ

CỬA THÔNG GIÓ
K�T H�P L��I CH�NG MU�I

KHE THÔNG GIÓ
T�CH H�P V�I KHUNG C¡A C�NG L��I MU�I

CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI 
D�NG CU�N1 2 3 4
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