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THƯ NGỎ
    Lời đầu tiên cho phép chúng tôi - Công ty TNHH 
Xây dựng Thương mại và Dịch vụ QT Việt Nam 
được gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng, lời 
chúc sức khỏe, thành công, thịnh vượng và gặp 
nhiều may mắn!
    Trong suốt thời gian qua, QT Việt Nam đã không 
ngừng hoàn thiện để mang đến cho Khách hàng, 
cho đối tác những sản phẩm chất lượng và dịch vụ 
tốt nhất.
     Và tiếp theo, trong thời gian tới, QT Việt Nam vẫn 
tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực: Phân phối 
Thương mại và Dịch vụ thi công hoàn thiện các công 
trình dự án dân dụng, công nghiệp và phát triển hệ 
thống xử lý chống thấm kết cấu.
     Với thiện chí, hợp tác để cùng nhau phát triển bền 
vững, chúng tôi luôn mong muốn là đối tác tin cậy, uy 
tín của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu 
cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do QT Việt Nam 
cung cấp và thi công.
Chúng tôi cam kết luôn dành cho đối tác của mình:
- Những sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất 
lượng, uy tín trên thị trường.
- Các dịch vụ thi công, lắp đặt được phục vụ chu đáo, 
tận tình, chuyên nghiệp.
- Tư vấn về sản phẩm và các dịch vụ thi công hoàn thiện.
- Đảm bảo chính sách giá cả được ưu đãi, phù hợp 
điều kiện và tiết kiệm.
- Luôn sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm và hiệu 
quả cao nhất.
   Chúng tôi luôn tin tưởng vào những gì QT Việt 
Nam đã thực hiện và định hướng xuyên suốt những 
cam kết của mình không ngoài mục đích mang lại sự 
hài lòng và niềm tin của Quý Khách hàng và Đối tác!
Một lần nữa, chúng tôi xin nói lời cám ơn vì sự quan 
tâm này và luôn sẵn sàng cùng hợp tác!

Trân trọng!
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Phấn đấu trở thành Nhà cung cấp Uy tín, Tin Cậy và Chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực 
vật liệu hóa xây dựng và chất phủ bề mặt  trên thị trường.
- Là nhà cung cấp các giải pháp thi công, lắp đặt các hạng mục công trình tốt nhất Việt Nam.

- Kết nối những thương hiệu vật liệu hóa xây dựng uy tín, hàng đầu đến với khách hàng, 
tạo ra những công trình xây dựng có giá trị chất lượng cao.
- Tạo ra các sản phẩm có giá trị bền vững, mang đến cho khách hàng sự tin tưởng và 
hài lòng.

- Hướng đến sự hoàn hảo trong dịch vụ khách hàng.
- Nắm bắt cơ hội và thay đổi.
- Xây dựng các mối quan hệ gắn bó và bền vững.
- Không ngừng học hỏi và hoàn thiện mình.
- Tinh thần làm việc sáng tạo, kỷ luật và hiệu quả.
- Tôn trọng và khiêm tốn.
- Tinh thần thượng tôn pháp luật.
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Phó Giám 
đốc Tài 
Chính 

Phó Giám 
đốc Kinh 

doanh 

GIÁM ĐỐC

Tài chính
kế toán

Bộ phận
kinh doanh

Bộ phận
kĩ thuật

Kinh doanh
phát triển

đại lý

Kinh doanh
khai thác
công trình

Tư vấn
kĩ thuật

Tổ đội
thi công

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Có trình độ chuyên ngành về nghiệp vụ thi công – lắp đặt, giám sát công trình.
- Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và thi công sơn và chất phủ bề mặt.
- Có kinh nghiệm thực tế, giải pháp tối ưu trong lĩnh vực xử lý hệ thống chống thấm kết cấu.
- Có kỹ năng chuyên ngành về marketing, tư vấn bán hàng.
- Có kỹ năng tư vấn dịch vụ thi công, lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện lạnh, điện nước.
- Có thái độ làm việc nhiệt tình, phục vụ chu đáo và trách nhiệm.
- Có môi trường làm việc năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
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- Phân phối các loại bột bả, sơn phủ của các hãng sơn có thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, 
như: DULUX, KOVA, JOTUN, JOTON, NIPPON… 
- Phân phối các loại sơn công nghiệp cho hệ thống sơn sàn nền bê tông và kết cấu thép của 
các hãng sơn: JOTUN, KOVA, KCC, JOTON, NIPPON…
- Phân phối các sản phẩm chống thấm chuyên dụng, màng PU cho tầng mái, tầng hầm, nhà 
vệ sinh, bể nước… của các hãng: SIKA, NEOTEX, CLEVER, CATPI…
 (Chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng tham khảo website: www.qtvietnam.com.vn và www.phanphoisonchinhhang.com)

LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

- Phân phối bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sơn và chất phủ bề mặt các hãng sơn có 
thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam.
- Tư vấn thiết kế màu sắc, nội ngoại thất cho các hạng mục công trình.
- Thi công sơn, bả các hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp.
- Cung cấp các dịch vụ sửa chữa nhà ở dân dụng, văn phòng công sở, nhà hàng, quán café,…
- Cung cấp dịch vụ và giải pháp chống thấm hoàn hảo cho các công trình dân dụng và công 
nghiệp (Tham khảo thêm tại: www.giaiphapchongtham.com.vn)
- Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điện nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống ánh 
sáng,…

Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng!
www.phanphoisonchinhhang.com
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Quy trình thi công sơn bả nhà mới trọn gói:
         - Tư vấn cho khách hàng về thi công sơn bả, hệ thống sản phẩm, màu sắc
         - Kiểm tra độ ẩm bề mặt, đảm bảo đủ điều kiện thi công.
         - Xử lý bề mặt theo quy trình chuẩn.
         - Tiến hành sơn bả theo quy trình chuẩn (Bả mastic – Sơn lót – Sơn phủ)
         -  Vệ sinh sạch sẽ, trả lại mặt bằng cho chủ nhà trước khi bàn giao.
Quy trình thi công sơn sửa nhà cũ:
         - Tư vấn cho khách hàng cách xử lý, hệ thống sản phẩm, màu sắc.
         -  Sử dụng bạt chuyên dụng bảo vệ các thiết bị, đồ dùng trong nhà.
         -  Xử lý trám vá, bề mặt tường, xử lý nấm mốc, ố vàng, bong tróc, chống ẩm...
         -  Làm sạch bề mặt mặt tường cũ (tường vôi hoặc tường sơn cũ)
         - Tiến hành thi công sơn bả theo quy trình (Bả mastic – Sơn lót – Sơn phủ)
         -  Vệ sinh, kê dọn đồ đạc trả lại mặt bằng cho công trình như lúc ban đầu.

Quy trình thi công sơn bả công trình dự án:
       - Khảo sát thực tế mặt bằng, điều kiện thi công tại công trình dự án.
       - Lập dự toán khối lượng vật tư và chi phí nhân công.
       - Ký hợp đồng thi công hoàn thiện giữa nhà thầu và chủ đầu tư
       - Thực hiện tiến độ hợp đồng
       - Giám sát tiến độ thực hiện hợp đồng
       - Bàn giao và thanh lý hợp đồng
(Chi tiết xin vui lòng truy cập website: www.qtvietnam.com.vn)

DỊCH VỤ THI CÔNG SƠN DÂN DỤNG
(Tham khảo thêm tại website: www.doithoson.com)

DỊCH VỤ THI CÔNG SƠN BẢ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

-  Khảo sát, kiểm tra thực tế mặt bằng công trình.
- Tư vấn cho khách hàng phương án thi công, lựa chọn sản phẩm,…
-  Làm sạch bề mặt (sử dụng dụng cụ chuyên dụng đối với từng bề mặt),
-  Sử dụng mastic chuyên dụng (nếu có),
-  Thi công sơn lót (bắt buộc),
-  Thi công lớp sơn đệm (nếu có),
-  Thi công 2 lớp phủ hoàn thiện (bắt buộc).
(Chi tiết phương án thi công, xin vui lòng truy cập www.qtvietnam.com.vn)

DỊCH VỤ THI CÔNG SƠN CÔNG NGHIỆP
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- Sử dụng hệ thống sản phẩm chống thấm chuyên dụng thế hệ mới được nhập khẩu từ 
Châu Âu.
- Chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, bể nước, tầng hầm, sân thượng, ban 
công,…Sử dụng vật liệu chống thấm công nghệ mới chống thấm màng PU, chống thấm 
gốc xi măng polyme…
- Ngăn chặn các vết nứt rò rỉ nước cho các công trình ngầm,cầu cống, tầng hầm, bể 
nước,…Sử dụng loại vật liệu chuyên dụng là vữa đông cứng nhanh để ngăn chặn các vị 
trí bị rò rỉ…
- Xử lý chống thấm các bể chứa nước thải, hệ thống cống ngầm, sửa chữa những khu 
vực có khả năng thấm ngấm cao bằng phụ gia chống thấm kết hợp với xi măng nhằm 
tăng tính kết nối và khả năng chống thấm…
- Sử dụng màng chống thấm đàn hồi cho các hạng mục: bể chứa, hồ bơi, sàn…
(Tham khảo tại website: giaiphapchongtham.com.vn)

DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHUYÊN NGHIỆP
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HỆ THỐNG MÁY MÓC - TRANG THIẾT BỊ THI CÔNG

- Máy đo độ ẩm

- Máy trà nhám tường

- Máy hút bụi công nghiệp

- Máy mài sàn, nền bê tông

- Máy phun bột bả

- Máy phun sơn

- Giàn giáo treo Gondola

- Các thiết bị bảo hộ an toàn lao động

- Đồng phục giầy, mũ, quần áo bảo hộ cá nhân.
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HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

1. LÓT: JONES EPOXY PRIMER

2. ĐỆM: JONA EXPOXY INTERCOAT

Số
lớp

1 16 5.0 - 7.0 7 40

1 16 4.0 - 7.5 JT3037 100

3. PHỦ: JONA EXPOXY FINISH 2 16 7.0 - 9.0 JT3057 40

Pha
loãng

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Thời gian
đưa vào sử
dụng sau

(ngày)

Độ dày màng
sơn khô
(µm/lớp)

Độ phủ lý
thuyết

(m /kg/lớp)2

JT305

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

1. LÓT: JONES EPOXY PRIMER

2. PHỦ: JONA EPOXY FINISH

Số
lớp

1 16 5.0 - 7.0 JT3057 40

2 16 7.0 - 9.0 JT3057 40

Pha
loãng

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Thời gian
đưa vào sử
dụng sau

(ngày)

Độ dày màng
sơn khô
(µm/lớp)

Độ phủ lý
thuyết

(m /kg/lớp)2

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

1. LÓT: JONES EPOXY PRIMER

2. PHỦ: JONA POLYURETHANE 
FINISH

Số
lớp

1 16 5.0 - 7.0 JT3057 40

2 16 7.0 - 11.0 JT3047 40

Pha
loãng

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Thời gian
đưa vào sử
dụng sau

(ngày)

Độ dày màng
sơn khô
(µm/lớp)

Độ phủ lý
thuyết

(m /kg/lớp)2

PHƯƠNG ÁN 02:

PHƯƠNG ÁN 01:

PHƯƠNG ÁN 01:

I. Hệ thống sơn cho nền sàn chịu mài mòn, chịu tải trọng và mật độ đi lại ở mức độ trung
bình, yêu cầu vệ sinh công nghiệp, chùi rửa tối đa.

II. Hệ thống sơn cho nền sàn chịu mài mòn, chịu tải trọng và mật độ đi lại ở mức độ cao,
 yêu cầu vệ sinh công nghiệp, chùi rửa tối đa.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THI CÔNG SƠN CÔNG NGHIỆP
(HỆ THỐNG SƠN JOTON)
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HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

1. LÓT: JONES EPOXY PRIMER

2. ĐỆM: JONA EXPOXY INTERCOAT

Số
lớp

1 16 5.0 - 7.0 7 40

1 16 4.0 - 7.5 JT3037 100

3. PHỦ: JONA POLYURETHANE
FINISH

2 16 7.0 - 11.0 JT3047 40

Pha
loãng

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Thời gian
đưa vào sử
dụng sau

(ngày)

Độ dày màng
sơn khô
(µm/lớp)

Độ phủ lý
thuyết

(m /kg/lớp)2

JT305

TÊN SẢN PHẨM

1. LÓT: JONES WATERBORNE
EPOXY PRIMER

2. PHỦ: JONA WATERBORNE EPOXY
FINISH

Số lớp

1 12 5.0 - 6.0 7 40

2 12 4.5 - 5.0 7 40

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Thời gian
đưa vào sử
dụng sau

(ngày)

Độ dày màng
sơn khô
(µm/lớp)

Độ phủ lý
thuyết

(m /kg/lớp)2

TÊN SẢN PHẨM

1. BẢ MASTIC: JOTON WATERBORNE
EPOXY

2. JONES WATERBORNE EPOXY
PRIMER

Số lớp

2 6 12-15 7 40

1 12 6.0 7 40

3. PHỦ: JONA WATERBORNE EPOXY
FINISH 2 12 5.0 7 40

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Thời gian
đưa vào sử
dụng sau

(ngày)

Độ dày màng
sơn khô
(µm/lớp)

Độ phủ lý
thuyết

(m /kg/lớp)2

PHƯƠNG ÁN 02:

PHƯƠNG ÁN 02:

PHƯƠNG ÁN 01:

II. Hệ thống sơn sàn gốc nước áp dụng sơn cho tường bệnh viện, phòng thí nghiệm,
xưởng sản xuất dược phẩm, thực phẩm chịu hóa chất, mài mòn, lau chùi được. 
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- Sử dụng hệ thống sản phẩm chuyên dụng của hãng Sika, Joton,…

- Chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, bể nước, tầng hầm, sân thượng, ban công,…Sử dụng vật liệu    
  chống thấm gốc xi măng polyme như: Vữa chống thấm 2 thành phần, vữa tự san,…

- Ngăn chặn các vết nứt rò rỉ nước cho các công trình ngầm,cầu cống, tầng hầm, bể nước,…Sử dụng loại   
  vật liệu chuyên dụng là vữa đông cứng nhanh để ngăn chặn các vị trí bị rò rỉ…

- Xử lý chống thấm các bể chứa nước thải, hệ thống cống ngầm, sửa chữa những khu vực có khả năng  
  thấm ngấm cao bằng phụ gia chống thấm kết hợp với xi măng nhằm tăng tính kết nối và khả năng chống   
  thấm…

- Sử dụng màng chống thấm đàn hồi cho các hạng mục: bể chứa, hồ bơi, sàn…

(Các giải pháp thi công sơn bả chi tiết chúng tôi cập nhật trên website: www.qtvietnam.com.vn)

GIẢI PHÁP THI CÔNG SƠN DÂN DỤNG

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHUYÊN NGHIỆP

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

1. BẢ MASTIC

2. SƠN LÓT

Số lớp

2 48 1.0 - 1.2 3.5 : 1 (bột/nước sạch)

1 2 7 - 10 Không quá 10% thể tích

3. SƠN PHỦ 2 20 phút 8 - 12 Không quá 5 - 10% thể tích

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Tỉ lệ pha loãng
(theo hướng dẫn trên bao bì)

Độ phủ lý
thuyết

(m /lít/lớp)2

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

1. LÓT CHỐNG RỈ

2. PHỦ SƠN DẦU

Số lớp

1

7

7

Thời gian
đưa vào sử
dụng sau

(ngày)

16 5.0 - 7.0 Dung môi

Dung môi2 16 7.0 - 9.0

Thời gian
sơn cách
lớp (giờ)

Pha loãng
Độ phủ lý

thuyết
(m /kg/lớp)2

HỆ SƠN GỐC NƯỚC:

HỆ SƠN DẦU:
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

SỐ THỨ
TỰ

CÔNG TRÌNH - CHỦ ĐẦU TƯ HỆ THỐNG SẢN PHẨM
SỬ DỤNG

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

Nhà chung cư A2 - Nhà ở chung 
cư Tổng cục chính trị

Dự án Thủy điện Xekaman 2-3
(Viện nghiên cứu cơ khí)

- Thi công toàn bộ các hạng mục   
   của chung cư
- Thi công hệ thống hạ tầng kỹ  
   thuật và đường bộ.

- Thi công hạng mục hoàn thiện            
   toàn bộ dự án
- Sơn đệm tăng cứng: Jona  
   Epoxy Intercoat
- Sơn phủ chịu nước: Jona   
   Epoxy Tar.

7/2011

Cung cấp vật tư và thi công 
Công trình Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Quảng Ninh.

- Thi công xây dựng phần kết  
   cấu và hoàn thiện
- Sơn lót Pros, Prosin
- Sơn phủ Jony nội, ngoại thất.

5/2011

4/2007 - 2010

1

2

Cung cấp vật tư và thi công 
công trình Tòa nhà ở Sĩ quan
Số 4 - Lý Nam Đế - Hà Nội

- Thi công hoàn thiện và hệ        
   thống điện tòa nhà
-  Sơn lót Pros, Prosin
-  Sơn phủ Fa nội, Fa ngoại thất.

20114

3

Cung cấp vật tư và thi công 
Công trình  Nhà ở  cho CBCNV 
mỏ than Vàng Danh Uông Bí tỉnh 
Quảng Ninh.

- Bột bả Sp Filler
- Sơn lót Pros, Prosin
- Sơn phủ Jony nội, ngoại thất.

20115

Cung cấp vật tư và thi công 
Công trình  Trường Tăng Thiết 
Giáp Vĩnh Phúc.

- Bột bả Sp Filler
- Sơn lót Pros, Prosin
- Sơn phủ Jony nội, ngoại thất.

20126

Thi công cải tạo, sửa chữa và 
làm mới Trung đoàn E31 - Bộ tư 
lệnh cảnh sát cơ động.

- Cải tạo, sửa chữa và làm mới  
   một số hạng mục của đơn vị. 20168

Thi công gói thầu xây lắp số 
01-Nhà làm việc 3 tầng Cục chăn 
nuôi - Bộ nông nghiệp vag PTNT

- Thi công toàn bộ các hạng mục. 20147
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Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả tòa nhà D.Le Pont D’or Tân 
Hoàng Minh - 30 Mai Anh Tuấn

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux

2016 - 2017

Cung cấp vật tư và thi công hệ 
thống sơn sàn epoxy công trình 
nhà máy Z133 - Bộ QP

- Hệ thống sơn epoxy KCC 2017

2016 - 2017

10

11

Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả công trình Học viện Chính trị
124 Ngô Quyền - Hà Đông

Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả công trình nhà công vụ Bệnh 
viện 354 - Đốc Ngữ - Ba Đình

- Hệ thống sơn bả Dulux 20169

Cung cấp vật tư và thi công 
sơn bả, trần thạch cao tòa nhà 
Valencia CT19B Khu ĐT Việt 
Hưng

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux
- Trần thạch cao khung xương 
Vĩnh Tường, tấm Thái Lan....

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux
- Trần thạch cao khung xương 
Vĩnh Tường, tấm Thái Lan....

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux
- Trần thạch cao khung xương 
Vĩnh Tường, tấm Thái Lan....

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux
- Trần thạch cao khung xương 
Vĩnh Tường, tấm Thái Lan....

2017 - 2018

2017 - 2018

2017 - 2018

2017 - 2018

13

12

Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả và trần thạch cao công trình 
Khách sạn 5 sao 146 Giảng Võ

14

Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả , trần thạch cao công trình 
tòa nhà Petrowaco 97 - 99 Láng 
Hạ

15

Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả, trần thạch cao công trình tòa 
nhà chung cư: Số 2 Nguyễn Văn 
Thiêm

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux
- Trần thạch cao khung xương 
Vĩnh Tường, tấm Thái lan.......

201917

Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả, trần thạch cao công trình 
Trường mầm non và tiểu học Lý 
Thái Tổ 2 - Nguyễn Thị Định

16
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Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả, Trần thạch cao công trình 
Khách sạn Grand Vista Hà Nội - 
146 Giảng Võ.

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux
- Trần thạch cao khung xương 
Vĩnh tường, tấm Thái Lan....

- Hệ thống sơn và bột bả Jotun, 
Joton

2019 - 2020

Cung cấp toàn bộ hệ thống vật 
tư sơn, bột bả cho các công 
trình Trường học, UBND các xã 
khu vực Hà Nội.

- Hệ thống sơn  và bột bả Jotun, 
Joton. 2019 - 2020

2019 - 2020

19

20

Cung cấp vật tư và thi công sơn 
bả, trần thạch cao công trình tòa
nhà chung cư Vinaconex: Số 25 
Lê Văn Lương.

Cung cấp toàn bộ hệ thống vật 
tư sơn, bột bả cho công trình 
Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân Hà Nội.

- Hệ thống sơn và bột bả Dulux
- Trần thạch cao khung xương 
Vĩnh Tường, tấm Thái lan....

201918

Cung cấp toàn bộ hệ thống vật 
tư sơn, bột bả cho các công 
trình nhà máy Z121 (Phú Thọ), 
Z113 (Tuyên Quang), Z127 (Thái 
Nguyên)

- Hệ thống sản phẩm sơn Dulux, 
Jotun.

- Thi công hoàn thiện và cung 
cấp vật tư sơn bả.

2019 - 2020

2007 -  nay

22

21

Cung cấp vật tư và thi công  
hàng trăm công trình nhà dân, 
văn phòng, trụ sở làm việc,.....

23
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH QT VIỆT NAM ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

THÀNH PHỐ GIAO LƯU 
ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG

CÔNG TRÌNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ 
HÀ ĐÔNG
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CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ SENTINE PLACE 
HOÀN KIẾM

CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ PETROWACO 
97-99 LÁNG HẠ

CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ VALENCIA KĐT VIỆT HƯNG
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CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH HÒA BÌNH

CÔNG TRÌNH 97 - 99  LÁNG HẠ CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ SỐ 2 
NGUYỄN VĂN THIÊM
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CÔNG TRÌNH NHÀ Ở CBCNV CTY THAN HỒNG THÁI QUẢNG NINH

CÔNG TRÌNH 97 - 99  LÁNG HẠCÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN 146 
GIẢNG VÕ
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CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG
CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - 25 

LÊ VĂN LƯƠNG
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PHÂN PHỐI SƠN
ĐỊA CHỈ UY TÍN, TIN CẬY
HOTLINE: 0933 396622

SỬA CHỮA XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH, DÂN 

DỤNG

THI CÔNG SƠN, GIẢI 
PHÁP TỐI ƯU CHO 

CÔNG TRÌNH

THI CÔNG SƠN 
SÀN NỀN

SỬ LÝ CHỐNG THẤM


