
DANH MỤC SẢN PHẨM

TÔN HOA SEN

Tập đoàn Hoa Sen đã lắp đặt và đưa vào hoạt động thành công hai dây 
chuyền cán nguội 2 giá 6 trục đảo chiều. Cả hai dây chuyền đều sử 
dụng những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới đến từ nhà cung cấp 
SMS – Đức. Đặc điểm nổi bật của dây chuyền chính là sản lượng cao 
đạt đến 350.000 tấn/năm. Trong một thiết kế nhỏ gọn, đồng thời được 
ứng dụng những công nghệ nổi bật nhất trong lĩnh vực cán nguội đặc 
biệt là mảng tự động hóa như: tự động hóa trong vận hành và tự động 
hóa trong việc kiểm soát chất lượng băng tôn (kiểm soát độ phẳng, kiểm 
soát độ dày, kiểm soát biến dạng). Từ đó, dây chuyền hoàn toàn đáp 
ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng thành phẩm theo 
tiêu chuẩn quốc tế JIS G3141 của Nhật Bản, và nâng cao tính hiệu quả 
trong việc giải quyết các vấn đề tiêu hao trong quá trình sản xuất.

THÉP CÁN NGUỘI

Ứng dụng công nghệ hàng đầu về sơn phủ trên nền hợp kim 
nhôm kẽm, có thể sơn hai mặt giống nhau nhằm tăng tính thẩm 
mỹ, đa dạng về màu sắc, độ bền cao tạo cho sản phẩm độ bền 
vượt trội, độ thẩm mỹ cao, đảm bảo chất lượng cao theo các tiêu 
chuẩn: JIS G3322 (Nhật Bản), ASTM A755/A755M (Hoa Kỳ), 
AS 2728 (Úc), MS 2383 (Malaysia), EN 10169 (Châu Âu).

TÔN HỢP KIM NHÔM KẼM PHỦ MÀU (TÔN LẠNH MÀU)

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ NOF hiện đại, thân thiện với 
môi trường, sản phẩm đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất đối với thép 
lá mạ kẽm theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3302. Khả năng chống ăn 
mòn tốt, bề mặt lớp mạ nhẵn mịn, sản phẩm tôn mạ kẽm Hoa Sen là lựa 
chọn hàng đầu của người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng cao theo các 
tiêu chuẩn ASTM A653/A653M (Hoa Kỳ), AS 1397 (Úc), EN 10346 
(Châu Âu), MS 2384, MS 2385 (Malaysia), SNI 07-2053 ( Indonesia).

TÔN KẼM

Sự đa dạng về màu sắc và quy cách của tôn mạ kẽm phủ màu Hoa 
Sen luôn đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng 
cao theo các tiêu chuẩn JIS G3312 (Nhật Bản), ASTM A755/A755M 
(Hoa Kỳ), AS 2728 (Úc), EN 10169 (Châu Âu), MS 2383 (Malaysia).

TÔN KẼM PHỦ MÀU (TÔN KẼM MÀU)

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ NOF hiện đại, không gây ô 
nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn 
ASTM A792/A792M (Hoa Kỳ), AS 1397 (Úc), JIS G3321 (Nhật Bản), 
MS 1196 (Malaysia), EN 10346 (Châu Âu), SNI 4096 (Indonesia). Bề 
mặt sản phẩm bóng đẹp, màu ánh bạc, khả năng chống ăn mòn vượt 
trội, kháng nhiệt hiệu quả, linh hoạt trong thiết kế và có tuổi thọ gấp 4 
lần so với tôn kẽm thông thường.

TÔN HỢP KIM NHÔM KẼM (TÔN LẠNH)
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TÔN MÀU VÂN GỖ

Khác với những sản phẩm tôn truyền thống, ứng dụng của tôn vân gỗ 
vô cùng đa dạng trong các công trình, đặc biệt là trong các ứng dụng 
nội thất như: trần, vách ngăn, tủ, kệ,… Đây là một sản phẩm hội tụ 
nhiều ưu điểm nổi bật như: tính thẩm mỹ cao, chống nóng tốt, độ bền 
cao, không ẩm mốc, dễ lau chùi, chịu được nhiệt độ cao, dễ dàng thi 
công lắp đặt,… Sản phẩm tôn vân gỗ ra đời có thể khắc phục được 
hầu hết được các nhược điểm của các loại vật liệu trước đây như: xỉn 
màu, ẩm mốc, nhanh xuống cấp,…

TÔN PHỦ SƠN CAO CẤP PVDF

Là sản phẩm tôn màu sử dụng hệ sơn PVDF phủ trên nền tôn lạnh hoặc 
tôn kẽm. Hệ sơn PVDF với sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu bột màu, 
phụ gia và hệ nhựa chất lượng cao được phối trộn với công thức tối 
ưu, tạo nên hệ sơn có độ bền vượt trội so với các hệ sơn thông thường 
khác. Với đặc tính trơ hóa học, chống ăn mòn cao, độ bền màu tuyệt 
vời, chống phấn hóa, chống thoái hóa do tia UV gây ra, chống chịu 
nhiệt độ cao, chống bám bụi, bền với độ ẩm và mốc tốt, sản phẩm tôn 
màu phủ sơn PVDF có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khí hậu, 
thời tiết khắc nghiệt, và được sử dụng làm mái, vách cho các công 
trình dân dụng, công nghiệp, thương mại yêu cầu tính thẩm mỹ, độ 
bền cao cũng như giảm thiếu tối đa chi phí, thời gian bảo trì, bảo 
dưỡng và có tuổi thọ sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó sản phẩm được sản 
xuất với quy trình kiểm soát chặt chẽ đảm bảo chất lượng đáp ứng 
theo các tiêu chuẩn JIS G3322, JIG G3312 (Nhật Bản), ASTM 
A755/A755M (Hoa Kỳ), AS 2728 (Úc), EN 10169 (Châu Âu), MS 
2383 (Malaysia).

TÔN MÀU METALIC

Sản phẩm tôn Metalic có đặc điểm nổi bật là bề mặt có ánh kim nên 
tính thẩm mỹ rất cao, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tôn 
metalic được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực trang trí nội thất mang lại 
sự sang trọng, tinh tế cho ngôi nhà.

Tôn màu nhám (Wrinkle): Là sản phẩm tôn kẽm và tôn mạ hợp kim 
nhôm kẽm phủ sơn với hệ sơn wrinkle độc đáo, đặc điểm nổi bật của 
sản phẩm là mang tính thẩm mỹ rất cao, độ bền cao, chống nóng, 
chống ẩm tốt, dễ dàng thi công lắp đặt,... Sản phẩm được ứng dụng 
linh hoạt trong các công trình, nhà ở như: trần, mái lợp, vách ngăn,…

TÔN MÀU NHÁM (WRINKLE)

Với nguồn nguyên liệu đầu vào là thép cán nguội chất lượng cao của 
Tập đoàn Hoa Sen, cùng với công nghệ mạ NOF hiện đại, sản phẩm 
thép dày mạ kẽm, mạ lạnh Hoa Sen đáp ứng được các yêu cầu đa dạng 
trong xây dựng công nghiệp, dân dụng. Các sản phẩm luôn đảm bảo 
chất lượng cao theo các tiêu chuẩn JIS G3302, JIS G3321 (Nhật Bản), 
ASTM A653/A653M, ASTM A792/A792M (Hoa Kỳ), AS 1397 (Úc), 
EN 10346 (Châu Âu), MS 2384, MS 2385, MS 1196 (Malaysia).

THÉP DÀY MẠ KẼM
THÉP DÀY MẠ LẠNH
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ỐNG KẼM HOA SEN

DANH MỤC SẢN PHẨM

Được sản xuất qua các công đoạn: tẩy rỉ, cán nguội, ủ mềm, mạ kẽm, 
cắt băng, cán định hình. Thép hộp và Ống thép Hoa Sen có bề mặt sạch, 
trơn láng, độ dày đều, độ uốn dẻo cao, độ bám kẽm tốt, đảm bảo chất 
lượng cao theo tiêu chuẩn: JIS G3344, JIS G3466 (Nhật Bản), ASTM 
A500/A500M (Hoa Kỳ), AS 1163 (tiêu chuẩn Úc/New Zealand).

THÉP HỘP VÀ
ỐNG THÉP MẠ KẼM

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen là dòng sản phẩm mới được 
sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Hệ thống phòng cháy, chữa 
cháy, hệ thống dẫn khí, giàn giáo, kết cấu xây dựng... Đây là sự lựa 
chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Được sản xuất qua các công 
đoạn: định hình ống, tẩy rỉ và làm sạch bề mặt, xử lý bề mặt, mạ kẽm 
nhúng nóng; ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen có độ bền cao 
và đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như BS 1387; BS EN 
10255; ASTM A53/A53M-12; AS 1074. Ống thép mạ kẽm nhúng 
nóng Hoa Sen đa dạng về quy cách với độ dày từ 1,2mm đến 8,2mm; 
lượng mạ từ 320 đến 565 g/m2 (độ dày lớp mạ từ 45µm đến 80µm) 
và quy cách Ø21,2mm đến Ø219,1mm nên rất thuận tiện trong việc 
thi công và lắp đặt.

ỐNG THÉP MẠ KẼM 
NHÚNG NÓNG

Làm từ thép hợp kim nhôm cường độ cao G550 AZ100 khả năng 
chống ăn mòn siêu việt. Thanh truss, thanh Batten và ống Hollow 
chống ăn mòn cao, mang lại thẩm mỹ cho công trình, không cần sơn 
phủ bảo vệ, chống côn trùng như mối mọt và các loại côn trùng gây 
hại khác, thỏa mãn được các yêu cầu khắt khe.

THANH TRUSS, 
THANH BATTEN VÀ 
ỐNG HOLLOW
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ỐNG NHỰA HOA SEN

Được sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386-21 + A11, có khả năng 
chống cháy, cách điện, bảo vệ an toàn cho hệ thống điện dân dụng 
và công nghiệp, dễ dàng uốn cong và thi công lắp đặt. Ống luồn tròn 
Hoa Sen có nhiều quy cách từ Ø16-63mm với khả năng chịu lực nén 
từ 320N, 750N, 1250N phù hợp với từng yêu cầu và mục đích sử 
dụng của khách hàng.

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN CỨNG
(ỐNG LUỒN TRÒN)

Được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Châu Âu với hệ thống trộn 
trung tâm cho ra sản phẩm đồng nhất và chất lượng cao theo tiêu 
chuẩn BS EN ISO 1452-2, AS/NZS 1477 (Úc), TCVN 8699(Việt 
Nam), Tập đoàn Hoa Sen đã sản xuất được ống nhựa uPVC đường 
kính 630 mm, dày 30 mm, áp suất 12,5 bar. Ống nhựa Hoa Sen được 
sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: cấp thoát nước dân dụng và 
công cộng, các công trình điện lực, viễn thông, bơm cát,...

ỐNG NHỰA UPVC 
VÀ PHỤ KIỆN

Được sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386-22 + A11 với các quy 
cách từ Ø16-50 mm. Sản phẩm có khả năng chống cháy, cách điện, 
bảo vệ an toàn cho hệ thống điện dân dụng và công nghiệp. Với ưu 
điểm gọn nhẹ, tiện lợi, dễ di chuyển và lắp đặt nên ống luồn dây điện 
đàn hồi Hoa Sen có khả năng thi công dễ dàng, linh động tại những 
nơi chật hẹp và điều kiện thi công khó khăn

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI 
(ỐNG RUỘT GÀ)

Với nguồn nguyên liệu hạt nhựa nhập khẩu chất lượng hàng đầu và 
được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Châu Âu (Đức), sản phẩm 
ống nhựa HDPE đáp ứng được các yêu cầu cao trong lĩnh vực cấp 
thoát nước. Ống nhựa HDPE Hoa Sen được sản xuất theo tiêu chuẩn 
TCVN 7305-2 (ISO 4427-2) với đường kính lớn lên đến 630 mm, chịu 
được áp lực từ 6 đến 20 bar.

ỐNG NHỰA HDPE

Với nguồn nguyên liệu hạt nhựa nhập khẩu chất lượng hàng đầu, được 
sản xuất theo công nghệ hiện đại của Châu Âu (Đức) và quá trình kiểm 
soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn DIN 8077, DIN 8078, 
ống nhựa PPR Hoa Sen chịu được nhiệt độ của nước lên đến 95oC và 
được sử dụng dẫn nước sinh hoạt, dẫn nước nóng trong các công trình 
xây dựng,… Sản phẩm cấu tạo gồm hai lớp: lớp bên trong có thể chịu 
nhiệt cao lên tới 95oC, lớp bên ngoài có khả năng chống nắng như 
lớp áo bảo vệ ống PP-R tránh khỏi tác động của tia cực tím, giúp tăng 
tuổi thọ của ống nhựa khi lắp đặt, sử dụng dưới ánh nắng mặt trời.
Mặt trong và ngoài thành ống nhựa trơn láng, không đóng rong rêu, 
không đóng cặn, đảm bảo vệ sinh nguồn nước và không chứa các hóa 
chất độc hại, an toàn cho sức khỏe của người dùng. Ống nhựa còn có 
khả năng kháng hóa chất tốt, chống lại sự ăn mòn của những hóa chất 
nồng độ thấp như các dung dịch axit, kiềm, muối, dung môi yếu…
Sản phẩm khá nhẹ, dễ di chuyển nên chi phí lắp đặt thấp; tính cách 
âm cao, không gây tiếng ồn và không rung khi dòng nước chảy qua; 
thành ống, lòng ống mịn, màu sắc hài hòa, hình dáng phụ kiện hiện đại.

ỐNG NHỰA PPR
ỐNG NHỰA PPR 2 LỚP
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