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CÔNG TRÌNH NỔI BẬT

Công ty CP Nhôm Đô Thành hiện đang là một trong 5 nhà
máy sản xuất nhôm thanh định hình cao cấp lớn nhất Việt
Nam. Với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ đạt
tiêu chuẩn quốc tế, hàng năm, Nhôm Đô Thành cung ứng cho
thị trường trong nước và quốc tế sản lượng gần 30.000 tấn.
Công ty CP nhôm Đô Thành là nhà đơn vị tiên phong
trong việc đầu tư vào các dây chuyền, công nghệ sản xuất
hiện đại trên thế giới; nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Là
nhà máy có tỷ lệ tự động hóa Top đầu cả nước trong ngành
sản xuất nhôm thanh định hình, với các hệ thống sản xuất thân
thiện với môi trường, đảm bảo an toàn trong sản xuất và tiết
kiệm nhiên liệu.
Các dòng sản phẩm của Công ty CP nhôm Đô Thành đạt
quy chuẩn xây dựng Việt Nam và đã được cấp giấy chứng
nhận hợp quy của Viện Vật Liệu Xây Dựng - Bộ Xây Dựng. Một
vinh dự to lớn khi đơn vị được nhận nhiều phần thưởng cao
quý như: Cúp vàng thương hiệu Việt Nam (2009, 2011), Cúp
vàng thương hiệu mạnh toàn quốc, cúp vàng thương hiệu
công nghiệp Việt Nam, được tổ chức GIC cấp chứng nhận hệ
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, được tổng cục tiêu
chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
IEC 6362/1-5:1986-1991 (TCVN 5838 -1994, TCVN 5842-1994),
quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD… Đây là vinh dự và là niềm tự
hào của của toàn thể CBCNV nhà máy Nhôm Đô Thành vươn
lên khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường trong
nước và vươn ra khẳng định bàn tay, khối óc người Việt Nam
trên thị trường quốc tế.
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HỆ GDP

HỆ XINGFA
Cửa nhôm Xingfa là sản phẩm cao cấp
trên thị trường hiện nay. Cửa được tạo
thành từ thanh Proﬁle có cấu trúc dạng
hộp chia thành nhiều khoang trống kết
hợp hệ gioăng và kim khí đồng bộ tạo nên
sản phẩm có khả năng cách âm cách
nhiệt tốt.

Hệ GDP 55 sử dụng các thanh nhôm
với các đường gân cường lực giúp
tăng khả năng chịu lực và độ an
toàn cao cho mọi công trình.
Được cấu thành từ hệ nhôm cao cấp
GDP, cửa có thể dễ dàng thích nghi
và chống lại mọi tác động xấu từ
môi trường, không co giãn, cong.
Khung nhôm có độ dày từ 1mm -1,2
mm. Có tiết diện chịu lực lớn, kết
cấu vững chắc. Độ bền lên đến 20
năm. Góc nhôm được ghép bởi ke
kết cấu tạo độ kín khít, thẩm mỹ cao.

Khung nhôm có độ dày 1.2 mm- 2 mm.
Có tiết diện chịu lực lớn, kết cấu vững
chắc. Độ bền lên đến 20 năm. Góc nhôm
được ép bằng máy ép góc 2 đầu, tạo độ
kín khít, thẩm mỹ cao. Sử dụng bản lề 3D
và 4D giúp cửa mở dễ dàng, chịu lực tốt.
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Hệ chấn song Grando

HỆ THỦY LỰC
Hệ thủy lực Grando

Được đùn ép bời phôi nhôm cao cấp nhập khẩu, độ bền vượt trội.
Proﬁle kết cấu bền vững, gân rãnh và khoảng rỗng bên trong tạo độ chịu lực tốt, cách
âm cách nhiệt hiệu quả.
Phần khung bao nhôm có kết cấu thông minh và tối ưu, giúp bao bọc hết phần kính cường
lực bên trong. từ đó, bảo vệ và hạn chế được tối đa các yếu điểm của kính cường lực thông
thường đặc biệt tại các vị trí góc cánh.
Điều tuyệt vời của hệ cửa thủy lực đó là khả năng chống va đập cực kì tốt.
An toàn, thẩm mỹ cao, hoàn toàn có thể thay thế cửa gỗ và các loại vật liệu khác
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Được đùn ép bởi phôi nhôm cao cấp
nhập khẩu, độ bền vượt trội.
Proﬁle kết cấu bền vững, gân rãnh
và khoảng rỗng bên trong tạo độ
chịu lực tốt, cách âm cách nhiệt hiệu
quả.
Tích hợp được với lớp cửa lưới
chống muỗi và côn trùng xâm nhập
từ bên ngoài
Thiết kế tối ưu, có thể sử dụng các
loại ke phổ biến trên thị trường
Đặc biệt, hệ thống phụ kiện và proﬁle cánh có thể dùng chung với hệ
GDP phổ biến trên thị trường
An toàn, thẩm mỹ cao, hoàn toàn có
thể thay thế cửa gỗ và các loại vật
liệu khác
Thi công lắp đặt dễ dàng

HỆ CHẤN SONG
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HỆ VIỆT PHÁP

HỆ NỘI THẤT GRANDO ECO
Nhôm Grando hệ Việt Pháp là sự kết hợp
hoàn hảo của hợp kim nhôm và công
nghệ sản xuất hiện đại, tiêu chuẩn châu
Âu. Dòng sản phẩm này có thiết kế tinh tế
và đẹp mắt, kiểu dáng thanh thoát, phù
hợp nhiều bối cảnh kiến trúc khác nhau.
Cửa nhôm Việt Pháp có ưu điểm lớn về
mặt thẩm mỹ. Các góc cạnh kín khít giúp
đảm bảo được độ cách nhiệt, cách âm tốt
nhất. Ngoài ra, kính an toàn, kính cường
lực cũng góp phần tạo nên sự bền đẹp
của sản phẩm.Với lớp sơn bền màu được
bảo hành lên đến 25 năm.
Grando Hệ Việt Pháp bao gồm: GD-VP
4400, GD-VP 450, GD-VP 2600, GD-VP 44,
GD-VP 1100, GD-VP 2000, GD-VP
MDVJC,...
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Khởi nguồn từ những sản phẩm nhôm
thanh định hình, sự ra đời dòng nhôm nội
thất Grando – Eco với sứ mệnh đem đến
những giá trị sử dụng thiết thực, chất lượng
và hiện đại. Grando Eco có màu sắc và
ngoại hình giống gỗ thật đến 99%. Nhôm
nội thất Grando Eco có thể thay thế hoàn
toàn gỗ truyền thống mà vẫn đảm bảo
công năng khi sử dụng
Không bị cong vênh, co ngót hay mối mọt,
bền vững trong môi trường khắc nghiệt.
Thiết kế mã thanh tối ưu, giúp việc lắp
ghép dễ dàng. Linh hoạt trong sản xuất. Có thể tạo ra nhiều sản phẩm nội thất từ đơn
giản đến phức tạp từ những mã thanh sẵn có, an toàn, thuận tiện, thân thiện với môi
trường.
Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành đã không ngừng nghiên cứu và đổi mới, cải tiến mã
sản phẩm hệ Nhôm Grando Eco nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc lắp ghép
sản xuất và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
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Hệ vách mặt dựng MD được tạo
ra bởi hệ nhôm cao cấp Grando.
Proﬁle nhôm được xử lý bề mặt
và sơn tĩnh điện với công nghệ
cao cấp có độ bền cao, luôn giữ
được màu sắc và cấu trúc ngay cả
điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

VÁCH MẶT DỰNG

Proﬁle nhôm đã được tính toán
tải trọng an toàn cho khả năng
chịu lực cao, chịu tác động từ gió,
bão, động đất. Do đó vật liệu này
đem lại giải pháp an toàn tối ưu
cho công trình.
Với thiết kế tối ưu giúp cho việc
ráp các tấm kinh lại với nhau kín
khít và chống nước tuyệt đối.
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PHỤ KIỆN GRANDO
Tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng mang đến những sản phẩm có tính đồng bộ cùng chất
lượng vượt trội, Công ty cổ phần nhôm Đô Thành đã cho ra mắt hệ phụ kiện cao cấp
Grando.
Không chỉ mang vẻ ngoài sang trọng của chất liệu hợp kim cao cấp mà còn sở hữu
những ưu điểm nổi trội về tính ổn định, bền bỉ và độ an toàn trong quá trình sử dụng.
Được đánh giá là giải pháp tối ưu, vừa góp phần tăng tính thẩm mỹ, tính đồng bộ cho
các sản phẩm cửa vừa giúp hệ thống cửa được vận hành êm ái, linh hoạt.
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CUP VIETBUILD
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THƯƠNG HIỆU VÀNG

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

CHỨNG NHẬN VIETBUILD
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BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÔ THÀNH LÀM VIỆC
DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC
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01

Chất lượng là số 1 - khách hàng là trên hết

02

Nguồn lực con người là tài sản quý nhất của công ty
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Nhôm Đô Thành luôn làm việc trên tinh thần hòa bình
trong hợp tác và cạnh tranh, tôn trọng sự công bằng,
bình đẳng, đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của các bên

04

Luôn gắn lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội

05

Xây dựng những giá trị văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp
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ISO 9001:2015
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CHỨNG NHẬN HỢP QUY
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CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

39

40

41

42

43

HỆ XINGFA 55

HỆ XINGFA VIP

HỆ XINGFA 93

HỆ MẶT DỰNG

HỆ GLP

HỆ GDY

HỆ GLA
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HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG BAN

49

HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT
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CHỨNG CHỈ BẢO HÀNH BỀ MẶT SƠN
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HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG BAN

Đoàn kết là sức mạnh
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HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

CÔNG TRÌNH
NỔI BẬT

51

52

PHÚ TÀI RESIDENCE
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ROMAN PLAZA

BIỆT THỰ LIỀN KỀ MỖ LAO
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VIRGO NHA TRANG

SƠN TRÀ OCEAN VIEW

HÀNG NGÀN NGÔI NHÀ TRÊN TOÀN VIỆT NAM
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