
GIỚI THIỆU DANH MỤC SẢN PHẨM & GIẢI PHÁP KỸ THUẬT



THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG CỬA CĂN HỘ, CỬA THÉP CHỐNG 
CHÁY, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP VÀ PHÙ HỢP DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM



MỤC LỤC, GIỚI THIỆU

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU

2.

1.

DANH MỤC SẢN PHẨM
GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

3.

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG4.

DỰ ÁN THI CÔNG, SỬ DỤNG5.





I. GIỚI THIỆU VỀ HISUNG DOOR

• Đơn vị Liên kết với Tập đoàn Hisung Hàn Quốc, có lịch sử trên 30 năm

• Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp cửa căn hộ, cửa thép chống cháy

• Sản phẩm và công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do TQCSI Australia kiểm định

• Top đầu trong lĩnh vực sản xuất và thi công Dự án tại Việt Nam



LỢI THẾ CẠNH TRANH 
CỦA HISUNG DOOR

• Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín

• Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp

• Sản phẩm chất lượng quốc tế

• Giải pháp kỹ thuật hiệu suất cao

• Phù hợp công trình trọng điểm



II. NĂNG LỰC SẢN XUẤT

• Công nghệ, nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc

• Nhà máy diện tích 2,0ha, công nghệ hiện đại nhất Việt Nam

• Đội ngũ hơn 250 nhân sự và dịch vụ chuyên nghiệp

• Năng lực khả cung 200.000 m2 sản phẩm/năm

• Thi công uy tín, bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế

• Cung cấp toàn quốc và Đông Nam Á



DANH MỤC SẢN PHẨMIII

i. Cửa Thép an toàn/Chính căn hộ
ii. Cửa ABS thông phòng
iii. Cửa Thép chống cháy
iv. Cửa Thép chuyên dụng
v. Cửa Cuốn, cuốn nhanh
vi. Cửa Trượt tự động



CỬA THÉP AN TOÀN/CHÍNH CĂN HỘIII.1

i. Cửa Laminate
ii. Cửa Ốp gỗ
iii. Cửa Vân gỗ
iv. Cửa Muticolor
v. Cửa Painting
vi. Cửa Ốp đá
vii. Cửa Kính



ƯU ĐIỂM CỬA THÉP AN TOÀN 
CỬA CHÍNH CĂN HỘ

• Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín

• Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp

• Sản phẩm chất lượng quốc tế

• Chống cháy EI60’: ngăn khói, cháy lan

• Giá cạnh tranh trên thị trường

• Năng lực khả cung, thi công tốt



Cửa thép an toàn
/Cửa chính căn hộ
i. Cửa Laminate
ii. Cửa Ốp gỗ
iii. Cửa Vân gỗ
iv. Cửa Muticolor
v. Cửa Painting
vi. Cửa Ốp đá
vii. Cửa Kính



Cửa thép an toàn
/Cửa chính căn hộ
i. Cửa Laminate
ii. Cửa Ốp gỗ
iii. Cửa Vân gỗ
iv. Cửa Muticolor
v. Cửa Painting
vi. Cửa Ốp đá
vii. Cửa Kính



Cửa thép an toàn
/Cửa chính căn hộ
i. Cửa Laminate
ii. Cửa Ốp gỗ
iii. Cửa Vân gỗ
iv. Cửa Muticolor
v. Cửa Painting
vi. Cửa Ốp đá
vii. Cửa Kính



Cửa thép an toàn/Cửa chính căn hộ



Phụ kiện Cửa thép an toàn/Cửa chính căn hộ



CỬA ABS THÔNG PHÒNGIII.2

i. Laminate Door – Dòng Laminate

ii. Wood Door – Dòng Vân gỗ

iii. Modern Door – Dòng Hiện đại

iv. Glass Door – Dòng Ô kính



ƯU ĐIỂM CỦA CỬA 
ABS THÔNG PHÒNG

• Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín

• Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp

• Sản phẩm chất lượng quốc tế

• Chịu nước tuyệt đối, chịu ẩm

• Không cong vênh, co ngót, mối mọt

• Trọng lượng nhẹ, an toàn



CỬA ABS THÔNG PHÒNG

i. Laminate Door – Dòng Laminate

ii. Wood Door – Dòng Vân gỗ

iii. Modern Door – Dòng Hiện đại

iv. Glass Door – Dòng Ô kính



CỬA ABS THÔNG PHÒNG

i. Laminate Door – Dòng Laminate

ii. Wood Door – Dòng Vân gỗ

iii. Modern Door – Dòng Hiện đại

iv. Glass Door – Dòng Ô kính



Cửa ABS thông phòng: 
✓ Chịu nước tuyệt đối, ngâm nước không hỏng
✓ Không nấm mốc, Không mối mọt
✓ Không cong vênh, Không co ngót

Cửa gỗ truyền thống:
✓ Có thể hư hại khi thường xuyên tiếp xúc nước, 
✓ Nấm mốc trong môi trường ẩm, mối mọt
✓ Cong vênh do thời tiết, Co ngót do thời gian

Ưu điểm của cửa ABS thông phòng



Cửa ABS thông phòng: 
✓ Trọng lượng nhẹ, 
✓ An toàn cho người sử dụng

Cửa gỗ truyền thống:
✓ Trọng lượng nặng, 
✓ Rủi ro cao khi gió, va đập

Ưu điểm của cửa ABS thông phòng



Cửa ABS thông phòng : 
✓ Mẫu đa dạng, nhiều hoa văn
✓ Không hạn chế màu sắc

Cửa gỗ truyền thống:
✓ Hạn chế, hoa văn
✓ Màu sắc đơn điệu

Ưu điểm của cửa ABS thông phòng



3. Kết cấu Cửa ABS

1. Cánh cửa:
✓(1) Xương PVC Foam hỗn hợp nhựa gỗ
✓(2) Bản lề
✓(3) FIN in họa tiết
✓(3) Tấm nhựa ABS
✓(4) Lớp Honey-Comb: Tiêu âm & cách nhiệt, chống cháy
✓(5) Khoá

2. Khuôn Cửa PVC phủ Film:
✓Roăng cao su cách nhiệt, cách âm
✓Tăng cứng sắt.

3. Phụ kiện

Thành phần, Kết cấu Cửa ABS thông phòng



3. Kết cấu Hệ cửa ABS
Thành phần, Kết cấu Cửa ABS thông phòng



Chứng chỉ cách âm của cửa ABS thông phòng
Tương đương 30-50 dB



Phụ kiện cửa ABS thông phòng



CỬA THÉP CHỐNG CHÁYIII.3

i. Cửa chống cháy cánh đơn
ii. Cửa chống cháy thanh đẩy
iii. Cửa chống cháy thanh kéo
iv. Cửa chống cháy ô kính
v. Cửa chống cháy ô chớp
vi. Cửa chống cháy cánh lệch
vii. Cửa chống cháy cánh đôi
viii. Cửa chống cháy EI60’; 90’; 120’



ƯU ĐIỂM CỦA CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
• Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín

• Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp

• Sản phẩm chất lượng quốc tế

• Chống cháy và Ngăn khói: EI60’, 90’, 120’

• Năng lực khả cung cao, Bảo hành, bảo trì tốt



Cửa thép chống cháy:

i. Cửa chống cháy cánh đơn

ii. Cửa chống cháy thanh đẩy

iii. Cửa chống cháy thanh kéo

iv. Cửa chống cháy ô kính

v. Cửa chống cháy ô chớp

vi. Cửa chống cháy cánh lệch

vii. Cửa chống cháy cánh đôi

viii. Cửa chống cháy EI60’; 90’; 120’



Cửa thép chống cháy:

i. Cửa chống cháy cánh đơn

ii. Cửa chống cháy thanh đẩy

iii. Cửa chống cháy thanh kéo

iv. Cửa chống cháy ô kính

v. Cửa chống cháy ô chớp

vi. Cửa chống cháy cánh lệch

vii. Cửa chống cháy cánh đôi

viii. Cửa chống cháy EI60’; 90’; 120’



Cửa thép chống cháy:

i. Cửa chống cháy cánh đơn

ii. Cửa chống cháy thanh đẩy

iii. Cửa chống cháy thanh kéo

iv. Cửa chống cháy ô kính

v. Cửa chống cháy ô chớp

vi. Cửa chống cháy cánh lệch

vii. Cửa chống cháy cánh đôi

viii. Cửa chống cháy EI60’; 90’; 120’



Kết cấu cửa thép chống cháy kỹ thuật



Phụ kiện cửa thép chống cháy



6. Chứng nhận Quốc gia
Quyết định Hợp chuẩn hợp quy



Chứng nhận cửa chống cháy EI60’, 90’, 120’ Chứng nhận Cửa cuốn chống cháy E120’

Chứng chỉ kiểm định chống cháy



CỬA THÉP CHUYÊN DỤNG (X-RAYS)III.4

i. Cửa thép ốp chì (Lead Room Door)

ii. Cửa thép ốp đồng (Clean Room Door)



ƯU ĐIỂM CỦA CỬA THÉP CHUYÊN DỤNG (X-RAYS)

• Cửa chống cháy Ốp Chì, Ốp Đồng: chống cháy EI60’, 90’, 120’.

• Sản phẩm được sử dụng phổ biến tại các Bệnh viện Việt Nam

• Cửa chống cháy Ốp Chì: Phòng chụp X-Quang tại Bệnh viện

• Cửa chống cháy Ốp Đồng: Phòng mổ của Bệnh viện



CỬA CUỐN chống CHÁY
CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

III.5

i. Cửa cuốn thường (Roll-up shutter door)

ii. Cửa cuốn nhanh (High speed shutter door)

iii. Cửa trượt (Automatic & sliding door)



GIỚI THIỆU CHUNG

• Sản phẩm được sử dụng tại các Trung tâm thương mại, Văn 
phòng, Nhà xưởng, Sân bay, Kho bạc, Thủy/Nhiệt điện,...

• Cửa cuốn có khả năng chống cháy EI60’, 90’, 120’

• Cửa cuốn nhanh có chức năng giữ lạnh và vô trùng

• Cửa trượt tự có chức năng chống cháy, ngăn cháy lan



Kết cấu Chi tiết:
- Hệ nan cuốn, dày 0,6-

1,2mm, tùy theo rộng cửa.
- Hệ thống Mô tơ điện: Hàn 

Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc,…

- Phụ kiện

5.1. Cửa cuốn chống cháy



4 Công nghệ cảm biến:
- Pull Swich
- Radio Remocon
- Indution Loop
- Radar Movement Detector

5.2. Cửa cuốn nhanh



2.3. Cửa trượt

5.3. Cửa trượt tự động / Thông số kỹ thuật



IV. Ý KIẾN KHÁCH HÀNG



IV. Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Theo Ông Nguyễn Hải Anh – Phó Giám Đốc, Công ty TVTK Archivina 

chia sẻ trước sự kiện: “Công ty TVTK Archivina đánh giá cao các sản 

phẩm cửa thép an toàn căn hộ và cửa ABS thông phòng thương hiệu 

Hisung Door. Bởi vì, sản phẩm đáp ứng tốt các thông số kỹ thuật về

phòng cháy và an toàn theo quy định của Cục Phòng cháy chống 

cháy. Hơn nữa, nhà thầu Hisung Door còn cung cấp được các sản 

phẩm khác biệt và giải pháp cao cấp hơn mà đơn vị khác không có 

năng lực. Đặc biệt, cửa Hisung Door có thẩm mỹ đẹp và sang trọng, 

thỏa mãn thị hiếu của khách hàng trẻ và phù hợp các Dự án cao cấp 

tại Việt Nam như chung cư cao cấp, khách sạn 5 sao, biệt thự,...”

Xem thêm TVC/V: https://www.youtube.com/watch?v=_DuuG0I4T2A

https://www.youtube.com/watch?v=_DuuG0I4T2A


IV. Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

• Ông Vương Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc, Công ty DELTA-V, Tập đoàn 

Xây dựng DELTA nhận định: “Chúng tôi đã chọn thương hiệu cửa Hisung 

Door cho một số Dự án lớn mà Tập đoàn DELTA đầu tư và thi công; Tập 

đoàn DELTA đặc biệt ấn tượng với chất lượng sản phẩm, tính chuyên 

nghiệp của đội ngũ nhân sự trong quá trình triển khai thực hiện từ sản 

xuất sản phẩm đến thi công lắp đặt, bảo hành bảo trì. Có thể nói, Hisung 

Door đang dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong số

các nhà cung cấp. Lợi thế đó không chỉ giúp Tập đoàn DELTA rút ngắn được 

thời gian thi công lắp đặt tại công trình mà còn góp phần tiết kiệm chi phí, 

mang lại sự hài lòng cho tổng thầu, chủ đầu tư và khách hàng”.

• TVC/English: https://www.youtube.com/watch?v=hK_cZS-xxn4&t=195s

https://www.youtube.com/watch?v=hK_cZS-xxn4&t=195s


V. DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI



8. Dự án
Đã thi công

Dự án Lotte Centre HN

Quy mô: 86.100m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy



8. Dự án
Đã thi công

Dự án Vinschool, Vinhomes 
Harmony, HN

Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy



8. Dự án
Đã thi công

Dự án D’Palais de Louis

Quy mô: 35.000m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy



Dự án Golden Palace, 
Mễ Trì, Hà Nội

Quy mô: 16.333m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy



8. Dự án
Đã thi công

Dự án FLC Twin, Hà Nội

Quy mô: 10.629m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy



8. Dự án 
Đã thi công

Dự án Mipec Riverside Long 
Biên, Hà Nội

Quy mô: 16.690m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chính căn hộ



8. Dự án 
Đã thi công

Dự án Sunsquare 
Lê Đức Thọ, Hà Nội

Quy mô: 121.604m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chính căn hộ, cửa 
chống cháy.



Dự án New Horizon 87 
Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 
Hà Nội

Quy mô: 19.903m2
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS.



Dự án Handiresco 3.10 Lê 
Văn Lương, Hà Nội

Quy mô: 10.000m2
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS.



8. Dự án 
Đã thi công

Dự án chung cư Vinaenco -
87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 
Hà Nội

Quy mô: 16.690m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chính căn hộ.



Dự án Pruksa Town, 
Hải Phòng

Quy mô: 20,68m2
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS.



Dự án Newlife Cái Dăm, 
Hạ Long, Quảng Ninh

Quy mô: 11.392m2
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS.



8. Dự án
Đã thi công

Dự án FLC Thanh Hóa

Quy mô: 16.203m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy



8. Dự án
Đã thi công

Dự án Cửa Tiền, 
Nghệ An

Quy mô: 22,15ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
thông phòng ABS



8. Dự án
Đã thi công

Dự án Empire Đà Nẵng
Cocobay

Quy mô: 31.ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy Khối 
BH7



8. Dự án 
Đã thi công

Dự án FPT City
Đà Nẵng

Quy mô: hơn 18ha
Hạng mục: Cung cấp cửa 
thép, cửa chống cháy



Dự án FLC Bình Định

Quy mô: 32ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
chính căn hộ, cửa thông 
phòng ABS.



8. Dự án 
Đã thi công

Dự án Nhà Ga hành khách 
quốc tế Cam Ranh, Khánh 
Hoà

Quy mô:
Hạng mục: Cung cấp cửa 
thép, cửa chống cháy



8. Dự án 
Đã thi công

Dự án First Home 
Bình Dương

Quy mô: 9.740m2
Hạng mục: Cung cấp cửa 
thép, cửa chống cháy



Dự án Rich Star 
Recidence Zone, Tân Phú, 
Tp HCM

Quy mô: 87.574m2
Hạng mục: Cung cấp và 
lắp đặt cửa chống cháy, 
cửa chính căn hộ, cửa 
thông phòng ABS.



4. DỰ ÁN
ĐÃ THI CÔNG

Nhà máy Vinamilk 
Bắc Ninh

Quy mô: 14ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
cuốn, trượt



4. DỰ ÁN
ĐÃ THI CÔNG

Nhà máy Vifon

Quy mô: 5ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cuốn, 
trượt.



4. DỰ ÁN
ĐÃ THI CÔNG

Nhà máy Regina Micracle 
International 
KCN VSIP Hải Phòng

Quy mô: 7,5ha
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, cửa 
cuốn chống cháy



4. DỰ ÁN
ĐÃ THI CÔNG

Nhà máy Uniben

Quy mô: 30.000m²
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa cuốn trượt



4. DỰ ÁN
ĐÃ THI CÔNG

Bệnh viện Đa Khoa Thanh 
Vũ Medic

Quy mô: 20.000 m2
Hạng mục: Cung cấp và lắp 
đặt cửa chống cháy, ABS, 
cuốn, trượt.



Q & A
Trân trọng cảm ơn!


