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1. Sử dụng đồng bộ sản phẩm: khung, tấm, phụ kiện để đảm bảo độ 

bền của hệ thống.

2. Sử dụng trần/ vách có thêm tính năng chống nóng, chống ẩm, 

chống ồn,... Tham khảo tại www.vinhtuong.com

và www.trannhadep.com

3. Nên sử dụng thợ thi công được đào tạo

và cấp thẻ nghề của Vĩnh Tường

để đảm bảo thi công chuyên nghiệp.

VĨNH TƯỜNG KHUYẾN NGHỊ

Ty dây Tăng đơ

1. Hệ thống khung
được treo bằng ty và tăng đơ

2. Tấm lắp theo chiều được hướng dẫn 
ở mặt sau tấm trang trí Vĩnh Tường 

DECO và Vĩnh Tường DECO PLUS

KHI THI CÔNG
ĐỂ BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

2 ĐIỂM CƠ BẢN2 ĐIỂM CƠ BẢN

Ty dêy Paát 2 löî Vñt hoùåc Àinh theáp Tùng àú Tùæc kï theáp
PHUÅ KIÏåN HÏå KHUNG TRÊÌN NÖÍI

Ví dụ: In phun trên thanh

VINHTUONG SmartLINE3660 là

“ VINHTUONG SmartLINE 

123.15042014.456 TC HOA KY 

ASTM C635-07 NGUYEN LIEU 

CUNG CAP BOI BLUESCOPE”

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM VĨNH TƯỜNG CHÍNH HÃNGNHẬN DIỆN

Tất cả các sản phẩm khung trần nổi 

Vĩnh Tường (trừ hệ EliteLINE) đều được 

PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC 

QUYỀN của Vĩnh Tường

11
Dập logo đầu thanh cho tất cả 

sản phẩm trừ hệ EliteLINE & 

thanh viền tường nổi VT20/22

22
In phun: Vĩnh Tường

33

gnâúûT hnôV nuhp ni âav gnâav uâam míêhp nãaS

 ogol iíön påêD GNÂÚÛT HNÔV

ĐỂ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN, KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ SẢN PHẨM VĨNH TƯỜNG

1.Cûáng chùæc hún vúái cöng nghïå khoáa 1 laá
2.Dïî lùæp àùåt vúái àêìu ngaâm vaát 45o

3.Chöëng lïåch, sêåp trêìn vúái cöng nghïå khoáa àöi

1.Cûáng chùæc hún vúái cöng nghïå khoáa 1 laá
2.Dïî lùæp àùåt vúái àêìu ngaâm vaát 45o

3.Chöëng lïåch, sêåp trêìn vúái cöng nghïå khoáa àöi

cho trêìn nöíi àïí àaåt tñnh 
thêím myä cao

VÔNH TÛÚÂNG 
khuyïën nghõ 

sûã duång khung

SmartLINE

Nguyïn liïåu cung cêëp búãi
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taåiDuy nhêët

 
Là TẤM TRANG TRÍ IN HOA VĂN của Vĩnh Tường, có nền thạch cao hoặc tấm cứng. 

TẤM TRANG TRÍ

1. In phun chữ Vĩnh Tường, mũi tên chiều lắp tấm & số lô ở mặt sau tấm.
2. Băng keo vàng in tính năng lau chùi được bọc ngoài kiện.

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
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 CHÀO XUÂN
Mỗi khi thấy hoa mai, hoa đào, hoa cúc nở là chúng ta lại biết một mùa 
xuân mới đang về. Bộ sưu tập Sắc Xuân là sự cách điệu một cách tinh 
tế từ các loài hoa nói trên với ý nghĩa chúng tôi muốn mang đến cho 
ngôi nhà của bạn cả bốn mùa đều là mùa xuân. Điểm đặc biệt của bộ 
sưu tập này là sự trang nhã, sang trọng và tinh tế.

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 PHÁO HOA

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

Pháo Hoa luôn làm chúng ta hân hoan, rộn rã mỗi khi xuất hiện. Pháo 
Hoa là hiện thân cho sự thăng hoa và những ước mơ đẹp đẽ của  
con người.

 HOA ĐĂNG

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

Họa tiết mô phỏng những ảnh quen thuộc là cây đèn dầu.  
Ðể rồi mỗi khoảnh khắc ngước nhìn sẽ giúp chúng ta tìm thấy những 
hoài niệm, những cảm xúc khó tả về tuổi thơ, về quê hương yên bình.
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Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 THĂNG HOA
Lấy cảm hứng từ ánh sáng lấp lánh của nhẫn kim cương ngày cưới, 
Thăng Hoa ghi dấu sự khởi nguồn của hạnh phúc vững bền, tình yêu 
thăng hoa kết nối trái tim thành những cặp đôi hạnh phúc.

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 VINH HOA
Lấy cảm hứng từ những kiến trúc cổ Việt Nam, những họa tiết và 
đường nét điêu khắc trong các phù điêu cổ, Vinh Hoa mang đậm chất 
truyền thống, cổ kính.
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 BỒ CÔNG ANH

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

Ðược phác họa từ hình ảnh những cánh hoa Bồ Công Anh bay trắng 
muốt cả cánh đồng. Mỗi cánh hoa tượng trưng cho mỗi ước mơ, niềm 
tin và hi vọng của đời người.

Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 SAO ĐÊM
Gắn liền với tuổi thơ là những buổi tối đếm sao trời. Đây là khoảng 
thời gian đầy mơ mộng nuôi dưỡng tâm hồn mỗi trẻ nhỏ
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Sùén coá Cêìn àùåt haâng
 HÒA HỢP

Sùén coá Cêìn àùåt haâng
 BAMBOO

Sùén coá Cêìn àùåt haâng
 CARA

Sùén coá Cêìn àùåt haâng
 OLYMPIC

 BẠCH TUYẾT
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

 SOCOLA
Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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TẤM TRANG TRÍ 
Là tấm trang trí đục lỗ trên nền thạch cao và tấm phủ PVC 

trên nền thạch cao hoặc tấm cứng

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM TẤM
1. In phun chữ Vĩnh Tường, mũi tên chiều lắp tấm & số lô ở mặt sau tấm.

2. Băng keo vàng in  được bọc ngoài kiện.

CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ 
PHỦ PVC

CÁC MẪU TẤM TRANG TRÍ 
THẠCH CAO ĐỤC LỖ

THẠCH CAO ĐỤC LỖ CORTEGA
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

THẠCH CAO ĐỤC LỖ BLOSSOM
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

THẠCH CAO ĐỤC LỖ SAKURA 1
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

THẠCH CAO ĐỤC LỖ OCEAN - D
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

BAMBOO (VT6)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

CARA (VT11)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

MATRIX (VT5)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

OLYMPIC (VT34)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng

SHADES (VT4)
Sùén coá Cêìn àùåt haâng
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BƯỚC 7: LẮP ĐẶT TẤM LÊN KHUNG
Lắp các tấm trần lên khung đã cân chỉnh các 
quy cách tấm trần thường sử dụng:
. Cắt kích thước 605x605mm cho hệ khung 
610x610mm
. Cắt kích thước 595x595mm cho hệ khung 
600x600mm
. Cắt kích thước 605x1210mm cho hệ khung 
610x1220mm
. Cắt kích thước 595x1190mm cho hệ khung 
600x1200mm 
Lưu ý: Lắp đặt tấm theo chiều mũi tên được 
in phía sau tấm

Các tấm trần sau khi được lắp đặt phải cân 
chỉnh lại sao cho mặt bằng trần thật phẳng.

Cần phải sử dụng kẹp giữ cho các loại tấm 
trần nhẹ phải có ít nhất 2 kẹp cho mỗi bên và 
mỗi góc của tấm trần có 1 kẹp.  

Hướng dẫn thi công trần nổi

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CAO ĐỘ TRẦN
Lấy dấu chiều cao trần bằng ống nivô hoặc 
bằng máy laser. Ðánh dấu vị trí của mặt bằng 
trần trên vách hay cột. Thông thường ta nên 
vạch dấu cao độ trần ở mặt dưới tấm trần.

BƯỚC 3: PHÂN CHIA Ô TRẦN

Để đảm bảo cân đối bề rộng của tấm trần và 

khung trần. Trần phải được chia thích hợp, 

khoảng cách tâm điểm của thanh chính và 

thanh phụ có thể là:

. 610 x 610mm / 600 x 600mm

. 610 x 1220mm / 600 x 1200mm

Có 2 quy cách thường được sử dụng:

. 600 x 600mm hoặc 600 x 1200mm

. 610 x 610mm hoặc 610 x 1220mm 

BƯỚC 5: LẮP ĐẶT KHUNG
Thanh chính (VT-SMARTLINE3600 hoặc VT-
SMARTLINE3660) được liên kết với nhau bằng 
cách gắn lỗ mộng của đầu thanh này với lỗ 
mộng của đầu thanh kia, khoảng cách giữa 
hai thanh chính là 1200mm hoặc 1220mm. 
Thanh phụ VT-SMARTLINE1200 hoặc VT-
SMARTLINE1220) được lắp vào các lỗ mộng 
trên thanh chính, khoảng cách giữa hai thanh 
phụ là 600mm hoặc 610 mm.

Thanh phụ (VT-SMARTLINE600 hoặc VT-
SMARTLINE610) được lắp vào các lỗ mộng 
trên thanh VT-SMARTLINE1200 hoặc VT-
SMARTLINE1220 đảm bảo đúng theo kích 
thước thiết kế.

BƯỚC 2: CỐ ĐỊNH THANH VIỀN TƯỜNG
Tùy thuộc vào từng loại vách, mà sử dụng 
khoan hay búa đóng đinh để cố định thanh 
viền tường nổi VT20/22 vào vách hay tường.

BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH ĐIỂM TREO TY
Khoảng cách tối đa giữa các điểm treo là 1200 
hoặc1220mm, khoảng cách từ vách tới móc 
đầu tiên là 600mm hoặc 610mm. Với sàn bê 
tông sử dụng khoan bê tông để khoan trực tiếp 
vào sàn, liên kết bằng tắc kê nở và pát 2 lỗ cùng 
ty treo đã gắn tender theo cao độ của trần đã 
được xác định với mái tôn, ty treo sẽ được liên 
kết trực tiếp vào xà gồ hoặc dùng pát 2 lỗ.

BƯỚC 6: CÂN CHỈNH KHUNG
Sau khi lắp đặt xong phần khung, cần phải 
điều chỉnh cho khung ngay ngắn thẳng hàng 
và mặt bằng khung thật phẳng. Ðiều chỉnh 
tender để cao độ của trần đúng theo cao độ 
đã xác định ban đầu trên tường hoặc cột.

BƯỚC 8: NGHIỆM THU BÀN GIAO

. Cân chỉnh lại sau khi lắp tấm trần 

. Vệ sinh sạch sẽ tại khu vực thi công

. Kiểm tra lại tất cả các công việc đã thực hiện 

. Chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu bàn giao

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
 và  là thương hiệu tấm trang 

trí của Vĩnh Tường đã được đăng ký bảo hộ, được sử dụng như 
tên gọi chính thức cho tất cả các loại tấm hoa văn trang trí của 
Vĩnh Tường bắt đầu từ tháng 05 năm 2013.
 

 và  bao gồm tất cả các sản 
phẩm tấm trang trí do Vĩnh Tường sản xuất trên nền tấm thạch cao 
hoặc trên nền tấm cứng (calcium silicate), được in lụa hoặc dán PVC, 
có hoặc không có phủ bạc ở mặt sau.

Vĩnh Tường cam kết bảo hành đối với tấm trang trí   
do Công ty CP CN Vĩnh Tường sản xuất và phân phối như sau:

• Thời gian bảo hành: 06 tháng
• Phạm vi bảo hành: Không cong vênh

Người sử dụng cuối cùng là người thụ hưởng chính sách bảo 
hành của Vĩnh Tường và không áp dụng đồng thời cho những 
người trung gian tiêu thụ sản phẩm trong cùng một trường hợp. 

II. HOẠT ĐỘNG BẢO HÀNH CỦA VĨNH TƯỜNG

1Vĩnh Tường sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra và thực hiện bảo 
hành theo quy định nếu tấm trang trí Vĩnh Tường bị cong vênh 

trong thời hạn bảo hành. Vĩnh Tường sẽ khắc phục bằng cách 
thay thế sản phẩm mới với số lượng bằng với số lượng được xác 
định bị cong vênh vượt tiêu chuẩn cho phép của Nhà sản xuất.

2Vĩnh Tường giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc bồi 
hoàn (nếu có)

III. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CỦA VĨNH TƯỜNG

1Trước khi thi công, tấm trang trí Vĩnh Tường phải được bảo 
quản trong khu vực khô ráo và sạch sẽ, sử dụng pallet kê theo 

đúng hướng dẫn, tránh thiệt hại có thể gây ra do mưa và độ ẩm 
vượt mức cho phép. Đồng thời trong quá trình vận chuyển cần 
bảo quản tấm cẩn thận tránh bị va chạm và trầy xước, bể góc 
trước và sau khi thi công. 

2Thi công theo kiến nghị và các quy định có hiệu lực của Vĩnh 
Tường tại thời điểm thi công, thực hiện đúng các nguyên tắc 

trong “Sổ Tay Hướng Dẫn Kỹ Thuật” đã được công bố rộng rãi 
tại các Trung tâm Phân phối và trên website của Vĩnh Tường tại 
www.vinhtuong.com.

3Các loại tấm trang trí Vĩnh Tường phải được thi công tại các 
khu vực có các điều kiện thích hợp như sau:

 • Nhiệt độ không được vượt quá 40 độ C 
 • Độ ẩm tương đối ≤ 95% (RH95%)

4Không sử dụng tấm làm vật liệu kết cấu và các mục đích khác. 
Sử dụng tấm trang trí Vĩnh Tường với các độ dày theo khuyến 

cáo của Vĩnh Tường, sử dụng các hệ thống khung xương và phụ 
kiện hỗ trợ đạt tiêu chuẩn của Vĩnh Tường.

5Không sử dụng không gian phía trên của hệ thống trần như là đường 
ống cung cấp khí cho tòa nhà. Không được treo trực tiếp hệ thống đèn 

hoặc các thiết bị cơ điện lên hệ thống trần.

6Không bảo hành những thiệt hại mà nguyên nhân gây ra là do đọng 
nước, hoặc hơi nước tác động, xây dựng làm rò rỉ nước trực tiếp lên 

sản phẩm, hoạt động kém hiệu quả của hệ thống cơ điện lạnh và những 
nguyên nhân khác gây ẩm ướt lên bề mặt của sản phẩm.

7Không được bảo hành trong các trường hợp được xem là bất khả kháng 
như: cháy nổ, hỏa hoạn, lốc xoáy, bão, lũ lụt, động đất, thời tiết khắc 

nghiệt hoặc hiện tượng tự nhiên khác thường; (i) sự lên mốc, bong tróc 
hoặc bị tác động của các loại sơn khác lên bề mặt, vết bẩn hoặc lớp phủ; (ii) 
sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn, hoặc bất kỳ sinh vật nào trên bề mặt 
sản phẩm (cho dù tiếp xúc hoặc chưa xuất hiện trên bề mặt); (iii) sập trần 
do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nào khác.

8Không bảo hành những thiệt hại gây ra do: bảo trì không đúng, sử dụng 
sai mục đích, hơi hóa chất, các yếu tố bên ngoài, chấn động và hao mòn 

thông thường.

IV. GIỚI HẠN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1Thời hạn bảo hành tấm trang trí Vĩnh Tường có hiệu lực trong vòng 06 
tháng tính từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất được in trên mặt sau của sản 

phẩm.

2Trách nhiệm bảo hành của Vĩnh Tường giới hạn trong việc thay thế sản phẩm 
được xác định bị cong vênh vượt tiêu chuẩn cho phép của Nhà sản xuất.

3Vĩnh Tường không chịu bất kỳ khoản chi phí nào phát sinh trong quá 
trình xử lý như: chi phí tháo dở,thay thế và vứt bỏ; chi phí phụ kiện; chi 

phí nhân công, vận chuyển; chi phí tài chính và những chi phí nằm ngoài 
trách nhiệm nêu trên, hoặc bất kỳ chi phí  nào khác.

4Vĩnh Tường chỉ bảo hành về sản phẩm và không có bất kỳ nhân viên, 
Trung tâm Phân phối, đại lý nào được phép cộng thêm bất kỳ điều 

khoản nào vào chính sách bảo hành này.

V. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC BẢO HÀNH?
Cần phải gởi thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ khi phát 
hiện lỗi đến Bộ Phận Giải Quyết Khiếu Nại:

•  Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường - Tầng M tòa nhà 
IPC số 1489 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 - TP.HCM.
•  Văn phòng Chi nhánh Hà Nội - Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10, Phố Tố Hữu,  
P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vui lòng đọc kỹ những thông tin hướng 
dẫn thi công trên tờ rơi & website của công 
ty cpcn VĨnH TƯỜnG trước khi lắp đặt.

KHÔNG CONG
VÊ

N
H6

thaáng

Áp dụng thi công tương tự với VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus, VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus
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:nîêd gnâúûà iåat mìïm nìêhp iãaT
www.vinhtuong.com/tinhvattu

 hnñt mìïm nìêhP
hcáav âav nìêrt ût tåêv1

 gnëös põhN oáaB
thi cöng2

 nîêd gnáúûh mihP
hcáav âav nìêrt gnöc iht3

 gnåud ãûs nîêd gnáúûh mihP
xelfARUD iëön iëöm áyl ãûx tåöB4

:nîêd gnâúûà iåat mìïm nìêhp iãaT
www.youtube.com/user/VinhTuongIndustrial

 Àïí biïët thïm thöng tin vïì caác cöng cuå trïn vui loâng liïn hïå Töíng Àaâi Tû Vêën - Miïîn Cûúác Toaân Quöëc:

www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com

CAÁC CÖNG CUÅ HÖÎ TRÚÅ CHO NGÛÚÂI TIÏU DUÂNG

18001218
Àïí tham khaão thïm chi tiïët quyá khaách coá thïí truy cêåp website:
www.vinhtuong.com hoùåc www.trannhadep.com

TÛ VÊËN KYÄ THUÊÅT - ÀIÏåN THOAÅI MIÏÎN CÛÚÁC: 1800 1218

AN GIANG
Nhất Long
Thiên Phúc
Phúc Lợi

19/3B Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
199,390/33B Trần Hưng Đạo, K. Mỹ Quới, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
422B Lê Lợi, P.B, TX. Châu Đốc, An Giang

(076)3 601 038
(076)3 833 998
(076)3 867 831

BẠC LIÊU
Vạn Phát
Nguyễn Vương

A15/172B Quốc Lộ 1A, TX. Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ấp 5, TT. Hộ Phòng, H. Giá Rai, Bạc Liêu

(0781)3 957 655
(0781)3 849 421

CÀ MAU
Bình Nguyên
Thuận Thành

15A Lý Văn Lâm, P.1, Cà Mau
QL1A, Ấp Bà Điều, X. Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau

(0780)3 833 095
(0780)3 617 999

CẦN THƠ
Ngọc Hải
Quốc Hải
Hùng Cẩm
Văn Hòa

176/6 QL1, KV Yên Hòa, P. Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ
339  Nguyễn Văn Linh,  P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
43 Ðường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
77 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ

(0710)3 846 459
(0710)2 460 768
(0710)3 835 051
(0710)3 893 587

ĐỒNG THÁP
Vĩnh Tường (Tượng)
Hào Phát

20 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 2, P.  4, TX. Cao Lãnh, Đồng Tháp
576 Nguyễn Xinh Sắc, Khóm Tân Bình, P. An Hòa, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp

(067)3 871 331
0919 838 488

HẬU GIANG
Tấn Tài 22 QL1A, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang 0939 611 929

KIÊN GIANG
Nhựt Tân
Đắc Thành
Nguyễn Thành Long

130 Bạch Đằng, KP1, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
495A Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
517 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

(077)3 846 089
(077)3 866 058
(077)2 211 653

LONG AN
Bảo Quyên
Long Huy
Trường Thịnh Phát

154 Ðường Quốc Lộ 1A, KP7, TT. Bến Lức, Long An
188 Châu Thị Kim , P.3, TP. Tân An, Long An
34A KP3 Nguyễn Văn Siêu, TT. Bến Lức, Long An

0903 789 026
0913 999 855 
(072)3 633 695

SÓC TRĂNG
Vạn Lộc
Ngọc Hải

120 Nguyễn Thị Minh Khai, P.3, TP. Sóc Trăng
264 QL 1, P.7, TP. Sóc Trăng

0986 779 977
(079)3 820 307

DANH SÁCH TRUNG TÂM PHÂN PHỐI  TÂY NAM BỘ

TÂY NAM BỘ

TRÀ VINH
Nguyên Thành Lợi
Hoàng Thái

29B, Vành Đai, Khóm 1, P.1, Trà Vinh
41 Sơn Thông, Khóm 10, P.9,TX. Trà Vinh, Trà Vinh

0983 123 252
(074)3 860 059

TIỀN GIANG
Thành Phát NHT
Nam Á
Gia Đức
Trần Công Sơn

43 Tỉnh Lộ 868, K6, TT. Cai Lậy, H. Cai Lậy, Tiền Giang
549 Ấp 4, X. Tam Hiệp, H. Châu Thành, Tiền Giang
Ấp Hưng Thạnh, X. Long Hưng, TX. Gò Công, Tiền Giang
Số 10, KP1, P.10, Mỹ Tho, Tiền Giang

(073)3 820 333
(073)3 618 190
0908 980 727
(073)3 855 510

VĨNH LONG
Tuấn Vũ
Hải Hà
Tấn Thuận

36/8A Ðường Trần Phú, P.4, TP. Vĩnh Long
63Z Đinh Tiên Hoàng , TP. Vĩnh Long
Ấp Thành Trí, X. Thành Lợi, H. Bình Tân, TP. Vĩnh Long

(070)3 852 706
0988 183 875
0939 890 191


