
 

 

Tp.HCM, ngày 01 tháng 06  năm 2017 

THÔNG BÁO 

V/v: RA MẮT KHUNG TRẦN NỔI ĐẦU NGÀM CẢI TIẾN MỚI 

 VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus & VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus  

 
Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng! 

Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến với Quý khách hàng về việc ra mắt sản phẩm khung trần nổi đầu ngàm cải tiến mới với công nghệ 
PUSH & RELEASE áp dụng cho thanh phụ hệ khung trần nổi Vĩnh Tường TopLINE Plus và Vĩnh Tường FineLINE Plus. Đây là sản phẩm được nghiên 
cứu – phát triển dựa trên nhu cầu và sự thuận tiện khi sử dụng, thi công sản phẩm với nhiều ưu điểm nổi bật. 

 

 
Ưu điểm của đầu ngàm cải tiến mới:  
 

- THÁO LẮP dễ dàng hơn : ngàm liên kết (lưỡi gà) có 
chức năng đàn hồi => Lắp ghép nhẹ hơn & dễ dàng 
tháo gỡ không làm hư sản phẩm. 
 

- SIÊU cứng chắc với đầu ngàm inox vát 45O 
 
 

- Thi công NHANH hơn: thuận tay hơn khi lắp ghép 
đầu ngàm cải tiến mới vào khe trái lỗ chữ H giúp thi 
công nhanh và dễ hơn so với đầu ngàm hiện tại. 

 



 

 

1. NHẬN DIỆN TRÊN SẢN PHẨM:  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

- Dập nổi logo Vĩnh Tường trên thanh 
- Nguyên liệu cung cấp bởi BlueScope  
- Sản phẩm màu vàng ánh kim và in phun Vĩnh Tường 
- Đầu ngàm cải tiến  

 
2. Bao bì & quy cách đóng gói: 

  



 

 

HỆ KHUNG TRÂ N NỔI: TopLINE Plus, FineLINE Plus 

Bao bì hiện tại Bao bì mới Mô tả nhận diện mới 

1.Nhãn dán ở đầu bao bì: 

TopLINE Plus : 

 

FineLINE Plus :  

 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Đối với nhãn mới: 

- Chữ VT-TopLINE Plus có màu xanh 
lá cây 

- Chữ VT-FineLINE Plus có màu xanh 
dương 

- Hình thanh khung trần nổi với chữ 
“Công nghệ Push & Release” và 
icon 10 năm không rỉ sét. 
 

2. Bao bì thanh chính – thanh phụ: 

 

 

 

- Bao bì mới có hoa văn chữ V chạy 
song song trên bao bì 

- Đối với bao bì VT – FineLINE Plus 
thông tin được in trên nền carton.  

- Đối với bao bì VT – TopLINE Plus 
thông tin được in trên nền carton 
màu trắng sữa. 



 

 

3. Bao bì thanh viền tường Vĩnh Tường: 

 

 Đối với bao bì mới: 

- Đối với bao bì thanh viền tường 

VT18/22 thông tin được in trên hộp 

carton.  

- Thêm thông tin Thanh viền tường 
VT18/22 và www.vinhtuong.com 
trên bao bì. 

LƯU Ý: 

- Thời gian đưa hàng ra thị trường: Dự kiến 15/06/2017 (có thể sớm hoặc trễ hơn vài ngày) 
- Khung trần nổi thế hệ đầu ngàm cũ sẽ dừng sản xuất và được thay thế hoàn toàn bởi khung đầu ngàm cải tiến mới 
- Thanh chính hệ Vĩnh Tường TopLINE Plus & Vĩnh Tường FineLINE Plus không thay đổi 
- Quy cách số lượng đóng gói không thay đổi 
- Giá không đổi  

 

Thông báo này có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 01/06/2017 và sẽ tự động thay thế các thông báo trước đó.  

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Tiếp Thị Công ty CPCN Vĩnh Tường 

Tầng M, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TpHCM 

Tổng Đài Tư Vấn – Miễn Cước Toàn Quốc: 1800 1218                                                                  

Trân trọng kính chào 

  Giám Đốc Tiếp Thị  

 
 

 

 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

http://www.vinhtuong.com/

