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Công ty CP Quảng  cáo, Thương mại và Xây dựng  Đông Đô là Đơn vị có kinh 
nghiệm hoạt động nhiều năm trên các lĩnh vực: Quảng cáo, Sản xuất, Phân phối, Thi 
công sản phẩm Trần nhôm, Tấm ốp nhôm nhựa và Các sản phẩm hoàn thiện.

- Sản phẩm Tấm trần nhôm hay còn gọi là Tấm trần nhôm 
Aluminium Ceiling, khung xương đồng bộ, nhẹ, với độ bền cao, đa dạng về mẫu mã, 
chủng loại, màu sắc, thi công lắp đặt đơn giản, thuận tiện, không bụi bẩn, không rạn 
nứt, chống ẩm ướt...phù hợp với nhiều loại công trình công cộng và dân dụng...

- Sản phẩm Tấm ốp nhôm nhựa  là tấm nhôm nhựa phức hợp 
Aluminium Composite Panel, gồm nhiều lớp, chất lượng cao với nhiều tính năng ưu 
việt, có độ dày mà màu sắc phong phú phù hợp với tất cả các loại công trình công 
cộng và dân dụng...

- Bên cạnh các sản phẩm về nhôm aluminium, chúng tôi còn phân phối và thi 
công các công trình nội - ngoại thất với nhiều vật liệu hoàn thiện khác như: Lam nhôm 
chắn nắng, trần sợi khoáng, nhôm kính, inox, nhựa, vật liệu chống cháy - cách nhiệt...

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, năng động, sáng  tạo, có tính chuyên 
nghiệp cao, chúng tôi đã và đang mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm, 
dịch vụ hoàn hảo, ít tốn kém và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết mang 
lại cho quý khách hàng những dịch vụ chăm sóc, hậu mãi chu đáo, nhiệt tình.

Tiêu chí của chúng tôi là mang lại cho Quý khách hàng sản phẩm với:

Giá cả cạnh tranh - Thi công chuyên nghiệp - Dịch vụ hậu mãi hoàn hảo.

Rất mong được hợp tác cùng các bạn.

Trận trọng.

                                                                                             DONGDO JSC

Astrongest 

Bravo

TRẦN NHÔM / ALUMINIUM CEILING

Trần nhôm Astrongest là loại vật liệu dùng cho trang trí nội thất với nhiều tính năng 
ưu việt, hiện đại. 

* Lợi ích:

Đây là tấm nhôm được sơn tĩnh điện cao cấp, không cong vênh, không rạn nứt, chịu dao 
động, không biến dạng có khả năng chịu nước và kháng khuẩn cao. Đặc biệt là giá thành 
phù hợp nhưng mang lại vẻ đẹp hiện đại, hoàn mỹ.

* Có thể sửa chữa:

Tấm có độ bền cao, không bị phai màu hay thay đổi màu theo thời gian, không cần đến sơn 
hay bảo dưỡng, chỉ cần lau qua là lại sáng bóng.

* Lắp đặt thuận tiện:

Tấm có thể dùng vào bất kỳ vị trí nào. Việc lắp đặt rất thuận tiện với hệ khung xương đồng 
bộ, đặt tấm theo các ô đan lưới của xương phù hợp với chiều dày tấm từ 0.5 đến 1.3mm

* Khả năng chịu lửa:

Tấm có tính kháng lửa cao, chỉ số bắt lửa và lan truyền bằng 0, do đó làm căng tải ngọn lửa, 
không truyền bắt lửa làm giảm đáng kể sự lan rộng của đám cháy.

*Khả năng giảm tiếng ồn:

Tấm có bề mặt đục lỗ thành nhiều hình chóp đủ mở ra một vùng rộng, đây là điều quan trọng 
làm giảm bớt tiếng vang, tiếng ồn do giảm số lượng lớn phản xạ âm thanh làm không gian 
yên lặng dễ chịu. Hiện nay, tấm trần nhôm thường được lắp đặt tại các công trình công cộng 
như: sân bay, bệnh viện, nhà ga, các toà nhà cao cấp...các công trình dân dụng như: phòng 
khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh...

* Chất lượng thu hút âm thanh, phù hợp với khí hậu nhiệt đới.  

+ Trần nhôm Clip-in, đục lỗ tiêu âm, phẳng

+ Trần nhôm Lay-in T-Shaped, đục lỗ tiêu âm, phẳng 

+ Trần nhôm Lay-in T-Black, đục lỗ tiêu âm, phẳng 

+ Trần nhôm Cell (Trần caro)

+ Trần nhôm C-Shaped thanh dài

+ Trần nhôm C300-Shaped thanh dài, đục lỗ tiêu âm

+ Trần nhôm B - Shaped thanh dài

+ Trần nhôm G - Shaped thanh dài

+ Trần nhôm Square-Box  thanh dài

+ Trần nhôm V-Shaped Screen thanh dài

+ Trần nhôm Box & Round thanh dài

- Các kiểu dáng trần nhôm Astrongest:

Http://www.astrongest.vn



CLIP-IN CEILINGS ASTRONGEST
TRẦN NHÔM ASTRONGEST CLIP-IN 600X600

Đục lỗ Toàn phần, dập gờĐục lỗ toàn phần D1.8Không đục lỗ

Kích thước
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Đục lỗ
(mm)

Sơn phủ

600 x 600 20 0.5 - 0.8 1.8 - 3.0
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

Trần Clip-in Astrongest: Sử dụng hê ̣ thống treo ẩn kín, trần vuông Clip-in cho cảm quan về mảng 

trần gọn gàng và nguyên khối. Hệ trần sử dụng thiết bị kẹp để giữ hai gờ đối diện của tấm vào thanh 

treo, đảm bảo các tấm trần thẳng hàng và cân bằng. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội 

và ngoại thất, nhiều kiểu trần vuông và hình chữ nhật bằng nhôm sơn tĩnh điện có màu sắc phong phú, 

được đề xuất sử dụng. Nhờ việc dán lớp màng tiêu âm Sountdtex vào bề mặt bên trong các tấm trần, 

trần Astrongest Clip-in là hệ trần tiêu âm hiệu quả.



Trần Lay-in T-Shaped Astrongest: Là hê ̣ trần lộ khung, Hệ thống khung xương dạng chữ T rất vững 

chắc. Tấm trần vuông 600x600 thả lên trên hệ khung, mặt tấm trần bằng mặt khung, việc tháo lắp, bảo 

trì, sửa chữa rất đơn giản, thích hợp với việc xử lý hệ thống chiếu sáng. Mặt sau của tấm được dán 

một lớp màng tiêu âm Sountdtex, chính vì vậy loại trần này phù hợp với các công trình có âm thanh ồn, 

vang như: sân bay, nhà ga, nhà thi đấu, bệnh viện, trường học, sàn chứng khoán...

 Thanh T chính  Thanh T chính

 Nở sắt M6

Thanh T-Shaped

 Tấm trần

 602  602 V góc

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM LAY-IN T-SHAPED 600X600 ASTRONGEST

1. Thanh V góc
Rộng 20x20mm, có tác dụng nẹp bo viền trần
2. Thanh T chính
Được làm từ thép mạ kẽm, sơn trắng, được liên kết với T phụ
3. Thanh T phụ
Được làm từ thép mạ kẽm, sơn trắng, liên kết với T chính tạo 
thành hệ khung 600x600
4. Thanh tygen M6
Có tác dụng treo hệ khung xương

Sơn tĩnh 
điện cao cấp

Sơn phủ

1.8 - 3.0

Đục lỗ
(mm)

Độ dày
(mm)

0.5 - 0.8

LAY-IN T-SHAPED CEILINGS ASTRONGEST

Chiều cao
(mm)

TRẦN NHÔM THẢ T-SHAPED ASTRONGEST 600X600

20

Kích thước
(mm)

600 x 600

Đục lỗ Toàn phần, dập gờĐục lỗ toàn phần D1.8Không đục lỗ



Kích thước
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Chiều dài thanh
(mm)

Thanh/m2

100 x 100 x 10

100 x 100 x 15
50 0.5 - 1.0 2000 10

CELL CEILINGS ASTRONGEST
TRẦN NHÔM ASTRONGEST CARO 100X100 

Evironmental protection

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM CARO (CELL) ASTRONGEST

1. Thanh viền tường
2. Thanh Main Cell
3. Thanh Cross Cell 
4. Thanh treo M6
5. Nở sắt M6
6. Móc treo

Trần nhôm caro Astrongest: được lắp ráp từ những thanh nhôm dạng chữ U bề rộng 10 - 15mm và 

cao 50mm, treo đồng bộ, đan các thanh thành ô caro. Các thanh có thể cắt theo các độ dài khác nhau. 

Móc treo trần được cài vào khe của thanh trần U và được che khuất tạo thẩm mỹ. các thanh trần caro 

Astrongest được tháo lắp một cách dễ dàng nhờ hệ thống móc trượt khuất sau các thanh U chính. 

Xung quanh mép trần và tường được trang trí bởi thanh V bao trần.



LAY-IN T-BLACK ASTRONGEST

Kích thước
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Đục lỗ
(mm)

Sơn phủ

600 x 600 10 0.5 - 0.8 1.8
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST LAY-IN T-BACK 600X600

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM LAY-IN T-BLACK 600X600 ASTRONGEST

Trần nhôm Lay-in T-Black Astrongest: Sử dụng hệ thống treo hở, trần vuông T-Black cho điểm 

nhấn với kẻ màu đen do hệ xương tạo nên, các tấm trần được thả vào giữa xương, xương trần kết hợp 

với diềm viền làm cho hệ thống trần được cân bằng. Trần T-Black có thể phối hợp với nhiều loại trần 

khác nhau. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội và ngoại thất, nhiều kiểu trần vuông và 

hình chữ nhật bằng nhôm sơn tĩnh điện có màu sắc phong phú. Nhờ việc dán một lớp màng tiêu âm 

Soutdtex vào bên trong các tấm trần, trần Astrongest T-Black là hệ trần  tiêu âm hiệu quả.



G200-SHAPED ASTRONGEST

Kích thước
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Đục lỗ
(mm)

Sơn phủ

200 x 6000 15 0.6 - 0.8 1.8
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST G200-SHAPED

Trần nhôm G200-Shaped Astrongest: Sử dụng hệ thống treo kín, tấm trần G200-Shaped rộng 

200mm, cao 15mm, dài tối đa 6000mm, làm từ hợp kim nhôm, mặt trần sơn tĩnh điện, bền, đẹp. Hệ 

trần sử dụng xương dày 0.5mm dài 3000mm, kẹp để giữ tấm trần, đảm bảo các tấm trần thẳng hàng 

và cân bằng. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội và ngoại thất, có màu sắc phong phú, 

được đề xuất sử dụng. 

Xương G-Shaped

A: =<1200mm
B: =<1200mm

A
B

1 2 3 4

1. Thanh V góc
2. Thanh xương trần G-Shaped
3. Nở sắt M6
4. Thanh Tygen M6

 CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM G200-SHAPED ASTRONGEST



C-SHAPED ASTRONGEST

Kích thước
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Đục lỗ
(mm)

Sơn phủ

150 x 6000
15 0.6 - 0.8 1.8

Sơn tĩnh 
điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST C-SHAPED

100 x 6000

100mm - 150mm

1. Thanh V góc
2. Thanh xương trần C-shaped
3. Nở sắt M6
4. Thanh Tygen M6

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM ASTRONGEST - C-SHAPED

Trần nhôm C-Shaped Astrongest: Sử dụng hê ̣ thống treo kín, tấm trần C-Shaped cao 15mm, dài tối 

đa 6000, làm từ hợp kim nhôm, mặt trần sơn tĩnh điện, bền, đẹp. Hệ trần C-Shaped vát cạnh, với các 

độ rộng khác nhau phối hợp tạo nhiều nét độc đáo. Hệ trần sử dụng xương cá dài 3000, kẹp để giữ 

tấm trần, đảm bảo các tấm trần thẳng hàng và cân bằng. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng 

cho nội và ngoại thất, có màu sắc phong phú, được đề xuất sử dụng. Trần C-Shaped Astrongest được 

tháo lắp một cách dễ dàng nhờ hệ thống móc trượt khuất sau các thanh U chính. 



V-SHAPED SCREEN ASTRONGEST

Chiều dài
(mm)

Sơn phủ

0.6
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST V-SHAPED SCREEN

V100 6000

Chiều rộng
(mm)

Độ dày
(mm)

Loại tấm V
(mm)

100

Trần nhôm Astrongest V-shaped Screen: Sử dụng hệ trần mở mang lại không gian thoáng, độc 

đáo. Tấm trần rộng 100mm, dài tối đa 6000mm, làm từ hợp kim nhôm, mặt trần sơn tĩnh điện, bền, 

đẹp. Hệ trần sử dụng xương cá dài 2000mm, kẹp để giữ tấm trần, đảm bảo các tấm trần thẳng hàng 

và cân bằng. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội và ngoại thất, có màu sắc phong phú, 

được đề xuất sử dụng. 

1. Thanh trần V100
2. Thanh xương trần C-shaped
3. Nở sắt M6
4. Thanh Tygen M6

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM ASTRONGEST - V100



25

180

B-SHAPED ASTRONGEST
TRẦN NHÔM ASTRONGEST B-SHAPED

Kích thước
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Đục lỗ
(mm)

Sơn phủ

130 x 6000 25 0.6 - 0.8 1.8
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

80 x 6000

180 x 6000

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM ASTRONGEST  B-SHAPED

Trần nhôm B-Shaped Astrongest: Sử dụng hê ̣ thống treo kín, tấm trần B-shaped dạng hộp rộng 80, 130, 180, 

cao 15, dài tối đa 6000, làm từ hợp kim nhôm, mặt trần sơn tĩnh điện, bền, đẹp. Hệ trần B-Shaped với các độ 

rộng khác nhau phối hợp tạo nhiều nét độc đáo. Hệ trần sử dụng xương cá dài 3000, kẹp để giữ tấm trần, đảm 

bảo các tấm trần thẳng hàng và cân bằng. Giữa các tấm chính tạo thành khe 20mm có thể lắp các thanh trang trí 

tạo hệ trần kín. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội và ngoại thất, có màu sắc phong phú, được đề 

xuất sử dụng.



ROUND TUBE ASTRONGEST

Kích thước dài
(mm)

Đường kính
(mm)

Độ dày
(mm)

Phụ kiện
(mm)

Sơn phủ

 6000 50 1.0 Khung C38
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST ROUND TUBE

Trần nhôm Astrongest Box & Round Tube: là hệ trần mở gồm những thanh nhôm tròn, 

làm từ hợp kim nhôm, có đường kính D = 50mm, chiều dài tối đa 6000mm. Các thanh trần 

được gắn dễ dàng vào các thanh xương. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội 

và ngoại thất, có màu sắc phong phú, được đề xuất sử dụng, mang lại không gian thoáng và 

độc đáo. 

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM ASTRONGEST - ROUND TUBE

Ghi chú vật tư:
- Thanh trần Round Tube Astrongest được 
làm từ hợp kim nhôm
- Đường kính: 50mm
- Độ dày: 0.8mm, 1.0mm
- Chiều dài tối đa: 6000mm
- Bề mặt thanh trần sơn tĩnh điện

1. Thanh xương C38 (U-shaped)
Được làm từ thép mạ kẽm, dài 3000mm
2. Nở sắt M6
Có tác dụng liên kết Tygen lên trần bê tông
3. Nắp thanh trần Round tube
Có tác dụng bịt các đầu của thanh trần
4. Thanh Tygen M6
Có tác dụng theo hệ thống khung xương 
5. Thanh trần Astrongest Round tube
6. Bu-lông
Có tác dụng liên kết thanh trần với thanh xương C38

Thanh treo M6

Nở sắt M6

Thanh xương C38

100

Thanh xương C38 Bulông Thanh trần U

57

50

10

38

A

BA: =<1200mm
B: =<1200mm

1 2 3 4 5 6



C300-SHAPED ASTRONGEST

Kích thước
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Đục lỗ
(mm)

Sơn phủ

300 x 6000 30 0.8 - 1.0 1.8
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST C300-SHAPED

Trần nhôm Astrongest C300-Shaped: Sử dụng hê ̣ thống treo kín, tấm trần C300-shaped 

Astrongest rộng 300mm, dài tối đa 6000mm, đục lỗ tiêu âm,  làm từ hợp kim nhôm, mặt trần 

sơn tĩnh điện, bền, đẹp, ở trên có dán một lớp màng tiêu âm Sountdtex để hấp thụ âm thanh. 

Hệ trần sử dụng xương cá dài 3000mm, kẹp để giữ tấm trần, đảm bảo các tấm trần thẳng 

hàng và cân bằng. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội và ngoại thất, có màu 

sắc phong phú, được đề xuất sử dụng. 
Tấm trần C300

8
0
.5

V góc

Thanh xương C-shaped

Thanh treo

1200 Nở sắt

A B

A: =<1200mm
B: =<1200mm

1. Thanh V góc
2. Thanh xương trần C-Shaped
3. Nở sắt M6
4. Thanh Tygen M6

Xương trần C300-Shaped

35

5
0

1 2 3 4

Ghi chú vật liệu:
- Tấm trần Astrongest được làm từ hợp 
kim nhôm 
- Kích thước tấm rộng: 300mm
- Độ dày tấm: từ 0.8-1.0mm
- Chiều dài tối đa: 6000mm
- Mặt trước sơn tĩnh điện màu trắng
- Mặt sau dán một màng tiêu tâm màu đen
- Khung xương đồng bộ theo tiêu chuẩn

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM ASTRONGEST C300-SHAPED



SQUARE-BOX ASTRONGEST

Kích thước dài
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Chiều rộng
(mm)

Sơn phủ

6000
76

0.7 - 0.9
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM HỘP ASTRONGEST 

100

Trần nhôm hộp Astrongest: là hệ trần mở gồm những thanh nhôm hộp hình chữ nhật, làm 

từ hợp kim nhôm, chiều dài tối đa 6000mm. Các thanh trần được gắn dễ dàng vào các thanh 

xương T-Shaped bằng vít tự khoan và đinh rút, đảm bảo sự chắc chắn, an toàn. Với các ứng 

dụng kiến trúc mỹ thuật dùng cho nội và ngoại thất, có màu sắc phong phú, được đề xuất sử 

dụng, mang lại không gian thoáng và độc đáo. 

38
44

Ghi chú vật tư:
1. Thanh trần nhôm hộp Astrongest: 
Được làm từ hợp kim nhôm
2. Thanh xương trần T-Shaped
Được làm từ thép mạ kẽm, dài 3660mm
3. Nở sắt M6
Có tác dụng liên kết Tygen lên trần bê tông
4. Thanh Tygen M6
Có tác dụng theo hệ thống khung xương và tấm trần 

Thanh xương T

Nở sắt M6
Thanh treo M6

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM HỘP ASTRONGEST  

Thanh trần nhôm hộp Thanh xương T-Shaped

A
B

A: =<1200mm
B: =<1200mm

1 3 42

80



C85-SHAPED ASTRONGEST

Chiều rộng
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Chiều dài
(mm)

Sơn phủ

85 15 0.6 
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST C85-SHAPED

6000

Trần nhôm C85-shaped Astrongest:  rộng 85, cao 15, dài tối đa 6000, làm từ hợp kim 

nhôm, mặt trần sơn tĩnh điện, bền, đẹp. Hệ trần C85-Shaped cạnh tròn, tấm trần được cài 

vào xương cá dài 3000, kẹp để giữ tấm trần, đảm bảo các tấm trần thẳng hàng và cân bằng. 

Giữa các tấm trần có khoảng hở 16mm, giữa các mạch hở được bịt kín bằng thanh trang trí 

(Roong) có cùng độ rộng 16mm, có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay. Với các ứng dụng kiến 

trúc mỹ thuật dùng cho nội và ngoại thất, có màu sắc phong phú, được đề xuất sử dụng. 

Thanh treo M6

Xương trần 85C

Nở sắt M6

Tấm trần 85CThanh trang tríV góc

85

A B A: =<1200mm
B: =<1200mm

1 2 3 54

Ghi chú vật liệu:
- Tấm trần Astrongest được làm từ 
hợp kim nhôm 
- Kích thước tấm rộng: 85mm
- Độ dày tấm: từ 0.6-0.8mm
- Chiều dài tối đa: 6000mm
- Mặt trước sơn tĩnh điện

1. Thanh V góc
2. Thanh xương trần 85C
3. Thanh trang trí
4. Nở sắt M6
5. Thanh Tygen M6

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM ASTRONGEST - C85-SHAPED



U-SHAPED ASTRONGEST

Kích thước dài
(mm)

Chiều cao
(mm)

Độ dày
(mm)

Chiều rộng
(mm)

Sơn phủ

6000
50

0.7 - 0.9 30
Sơn tĩnh 

điện cao cấp

TRẦN NHÔM ASTRONGEST U-SHAPED

100

Ghi chú vật tư:
1. Thanh trần Astrongest: được làm từ hợp kim nhôm
2. Thanh xương trần U-Shaped
Được làm từ thép mạ kẽm, dài 3000mm
3. Nở sắt M6
Có tác dụng liên kết Tygen lên trần bê tông
4. Thanh Tygen M6
Có tác dụng theo hệ thống khung xương và tấm trần 

Thanh xương U

Nở sắt M6
Thanh treo M6

50

A
B

A: =<1200mm
B: =<1200mm

Thanh trần U-Shaped Thanh xương U-Shaped

1 2 3 4

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM ASTRONGEST  U-SHAPED

Trần nhôm Astrongest U-Shaped: là hệ trần mở gồm những thanh nhôm hình chữ U, làm 

từ hợp kim nhôm, rộng 30mm, cao 50mm và 100mm, chiều dài tối đa 6000mm. Các thanh 

trần được gắn dễ dàng vào các thanh xương U-Shaped, chi tiết khóa tấm liên kết với xương 

trần, nằm giữa các tấm nhằm đảm bảo sự chắc chắn, an toàn. Với các ứng dụng kiến trúc mỹ 

thuật dùng cho nội và ngoại thất, có màu sắc phong phú, được đề xuất sử dụng, mang lại 

không gian thoáng và độc đáo. 



ASTRONGEST ALU COMPOSITE CEILINGS (LAY-IN T-SHAPED) 
TRẦN NHÔM NHỰA (KHUNG XƯƠNG NỔI) ASTRONGEST 

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN NHÔM NHỰA (KHUNG XƯƠNG NỔI)

1. Thanh V góc
2. Thanh xương T chính
3. Thanh treo
4. Tăng đơ
5 Tấm trần nhôm nhựa
6. Thanh xương T phụ

A: =<   300mm
B: =< 1200mm
C: =<   300mm
D: =< 1200mm

1 2 3 4 5 6

ASTRONGEST MINERAL FIBER CEILINGS 
TRẦN SỢI KHOÁNG  ASTRONGEST 

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: TRẦN SỢI KHOÁNG

1. Thanh V góc
2. Thanh xương T chính
3. Thanh treo
4. Tăng đơ
5 Tấm trần sợi khoáng
6. Thanh xương T phụ

A: =<   300mm
B: =< 1200mm
C: =<   300mm
D: =< 1200mm

CHI TIẾT THẢ TẤM CẠNH GỜCHI TIẾT THẢ TẤM CẠNH VUÔNG

1 2 3 4 5 6



CẤU TẠO LẮP ĐẶT: HỆ CHẮN NẮNG 85C

ASTRONGEST SUN FLOUVER 85C 
LAM CHẮN NẮNG ASTRONGEST - 85C

ASTRONGEST SUN FLOUVER 132S
LAM CHẮN NẮNG ASTRONGEST - 132S

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: HỆ CHẮN NẮNG 132S



ASTRONGEST SUN FLOUVER 85R 
LAM CHẮN NẮNG ASTRONGEST - 85R

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: HỆ CHẮN NẮNG 85R

ASTRONGEST SUN FLOUVER - AROFOIL
LAM CHẮN NẮNG ASTRONGEST - HÌNH THOI (150-200-300-450)

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: HỆ CHẮN NẮNG HÌNH THOI



ASTRONGEST SUN FLOUVER SL120 - SL170
LAM CHẮN NẮNG ASTRONGEST - LÁ LIỄU SL120 - SL170

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: HỆ CHẮN NẮNG HÌNH LÁ LIỄU

ASTRONGEST SUN FLOUVER ASL-150/200/300
LAM CHẮN NẮNG ASTRONGEST - HÌNH ĐẦU ĐẠN

CẤU TẠO LẮP ĐẶT: HỆ CHẮN NẮNG HÌNH VIÊN ĐẠN



* Công dụng:

- Ốp cao ốc văn phòng, tường bảo vệ, vách ngăn, trang trí và cải tạo các 
công trình công cộng như: Nhà ga, Nhà thi đấu, Hội trường, Siêu thị, Sân bay, Toà 
nhà cao tầng, Khách sạn, Trạm xăng...Sử dụng làm trần nhà, mái vòm, cầu thang 
máy, đường ống...Làm biển quảng cáo, biển báo hiệu giao thông, biển chỉ dẫn...

* Ưu điểm:

            - Không cong vênh, độ bền hoá học cao, kháng mài mòn, bền với nước, 
dầu, axit, bền với khí hậu. Màu sắc đa dạng phong phú. Gọn nhẹ dễ bảo quản và 
lắp đặt.

            - Có khả năng cách âm, chống nóng lớn hơn so với các vật liệu khác có 
trọng lượng tương tự như: Thép, gỗ dán...

          - Mang đến cho chúng ta một độ phẳng ưu việt nhất bởi các tấm này được 
giải thoát mọi trường hợp bị vặn vẹo hoặc bị biến dạng

* Phương pháp chế tạo toàn mỹ:

Các công đoạn chế tạo, cắt uốn, tạo độ cong, các đường soi, các đường 
rãnh, các nẹp và các chi tiết khác, được thực hiện một cách thoải mái trên một hệ 
thống máy gia công nhôm và gỗ

* Công nghệ:

            Sản phẩm tấm ốp nhôm nhựa được sản xuất trên dây truyền công nghệ 
hiện đại của Châu Âu, sản phẩm hiện đang được ưa chuộng, sử dụng trong lĩnh 
vực trang trí nội ngoại thất các công trình kiến trúc.

* Tấm ốp nhôm gồm có 7 lớp:

          - 1. Lớp phim phủ bảo vệ bề mặt trang trí của tấm (Protective plastic film), 

        - 2. Lớp sơn bề mặt (lớp sơn này quyết định màu sắc của tấm nhôm nhựa và 
được chia ra 2 loại cũng bởi lớp sơn này: trong nhà - PET coating và ngoài trời - 
PVDF coating), 

          - 3. Nhôm mặt trước (Front aluminum), 

          - 4. Lớp keo dán (Adhesive layer), 

          - 5. Lõi nhựa (Polyethylene), 

          - 6. Nhôm mặt sau (Back aluminum), 

          - 7. Lớp sơn lót mặt sau của tấm (Primer)

* Quy cách:   

           - Độ dày: từ 2mm - 6mm        

           - Rộng, dài tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm (chiều dài tấm được thay đổi 
theo đơn đặt hàng)

TẤM ỐP NHÔM NHỰA / ALUMINIUM COMPOSITE PANEL 

Http://www.astrongest.vn

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TẤM ỐP NHÔM NHỰA VÀ ỨNG ĐỤNG CÔNG TRÌNH  



PERFORATED ALUMINIUM COMPOSITE PANELS 
TẤM ỐP NHÔM NHỰA ĐỤC LỖ TIÊU ÂM ASTRONGEST 

Thông số kỹ thuật:
- Quy cách tiêu chuẩn: 610 x 810mm (hoặc sản 

xuất với quy cách khác theo đơn đặt hàng)

- Dày: 3 mm

- Mặt sơn tĩnh điện 

- Đục lỗ tiêu âm: Phi 6 mm
- Khoảng cách hai tâm lỗ: 18 mm

Ưu điểm ốp tấm nhôm nhựa đục lỗ tiêu âm:

- Màu sắc phong phú: vân gỗ, trắng...
- Vật liệu sạch

- Tiêu âm, chống vang (có bề mặt đục lỗ và dán 

một lớp màng tiêu âm Sountdtex).

- Chịu nước

- Chống xâm thực côn trùng, chống mối mọt

- Không bị rạn nứt

- Thi công thuận tiện.

MẶT TRƯỚC

MẶT SAU

PERFORATED ALUMINIUM PANELS 
TẤM ỐP NHÔM ĐỤC LỖ TIÊU ÂM ASTRONGEST 

Ưu điểm Tấm vách nhôm tiêu âm:

- Vật liệu sạch.

- Tiêu âm, chống vang (có bề mặt đục lỗ và dán một lớp màng tiêu âm Sountdtex).

- Chịu nước (nhôm sơn tĩnh điện).

- Chống cháy.

- Chống nóng.

- Chống xâm thực côn trùng.

- Dễ thi công.

 

Thông số kỹ thuật:

- Quy cách: 600 x 1.200 và 300 x 600

- Dày: 1.5 mm

- Mặt sơn tĩnh điện vân gỗ, đục lỗ tiêu âm

 



TRẦN NHÔM C300-SHAPED
HỘI TRƯỜNG - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CẢI TẠO, SỬA CHỮA - TÒA NHÀ 5A-5B
CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG
TIỀN PHONG - MÊ LINH - HÀ NỘI

ỐP ALU - TÒA NHÀ GREEN PARK TOWER
ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ - HÀ NỘI

ỐP ALU - TRANG TRÍ NGOẠI THẤT
LÀNG QUỐC TẾ CẤP NƯỚC MAI DỊCH - HN

Http://www.astrongest.vn

TRẦN NHÔM CLIP-IN 
BỆNH VIỆN BẠCH MAI HÀ NỘI

TRẦN NHÔM G-SHAPED
KHÁCH SẠN LAKE VIEW - HÀ NỘI

Http://www.astrongest.vn

VÁCH TIÊU ÂM NHÔM NHỰA ALU
CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG TP VINH

TRẦN NHÔM LAY-IN T-SHAPED 
CỤC KỸ THUẬT - TP HẢI PHÒNG



Http://www.astrongest.vn

CUNG CẤP CHÍNH TẤM  ALU
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG VIETTEL

CUNG CẤP CHÍNH TẤM  ALU
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VN PETROLIMEX

ỐP TẤM NHÔM NHỰA ALU
NGÂN HÀNG BIDV HẢI DƯƠNG

CUNG CẤP CHÍNH TẤM ALU
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG AGRIBANK

Http://www.astrongest.vn

TRẦN NHÔM CARO (CEL)
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT HUNG

HOÀN THIỆN TRẦN NHÔM
NM SAMSUNG VIỆT NAM - BẮC NINH

TRẦN NHÔM HỘP - NHÀ HÀNG SỨ BIA
SỐ 23 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - HÀ NỘI

TRẦN HỘI TRƯỜNG
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - TỈNH QUẢNG NINH

TRẦN NHÔM - NHÀ THI ĐẤU
HUYỆN CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI
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