
Công trình
CỬA NHÔM LONG VÂN
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 HỒ CHÍ MINH
KHU VỰC

Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn 
Đông” vì sự tráng lệ và sự phát triển không ngừng nghỉ. Nhiều 
năm trôi qua, những góc phố, con đường và những công trình 
kiến trúc của TPHCM vẫn giữ được sắc thái riêng. Bên cạnh đó, 
trong suốt quá trình phát triển của Sài Gòn, nhiều trong trình kiến 
trúc khác cũng mọc lên và trở thành biểu tượng khi nhắc đến.

Không khó để nhận biết các công trình tiêu biểu khi nhắc đến 
Sài Gòn, khi nhịp sống ngày càng đổi mới và nguyên vật liệu kiến 
trúc đã trở nên cải tiến. Những công trình mang dáng dấp mới, vẻ 
ngoài thẩm mỹ và đáp ứng được những yêu cầu cao về độ bền 
giữa thời tiết thất thường của Sài Gòn.

GIGAMALL 

Tấm nhôm trang trí CNC mỹ thuật 
cho mặt tiền cho công trình, đây là vật 
liệu mới được áp dụng trong xây dựng 
công trình
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NHÀ PHỐ

Sử dụng cửa LV150 màu ST2E và phụ 
kiện Long Vân đồng bộ
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NHÀ PHỐ

Sử dụng cửa LV50 màu BL1E và phụ kiện 
Long Vân đồng bộ
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Tên công trình:

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Mô tả:

92 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3



07

HẦM THỦ THIÊM

Hạng mục quan trọng nhất của dự án đại 
lộ Đông Tây, hầm vượt sông Sài Gòn có 
tổng chiều dài 1.490m. Sử dụng nhôm 
Hondalex của Long Vân
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BAA VIETNAM

Hệ mặt dựng 100
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TU VIỆN NGÔI LỜI

Sử dụng cửa LV56, MD100 và phụ kiện 
đồng bộ của Long Vân
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EUROPEAN INTERNATION SCHOOL

Lam đầu đạn 031-032
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TRUNG TÂM VĂN HÓA GÒ VẤP

Sản phẩm nhôm do Long Vân Group 
cung cấp lam nhôm trang trí mặt tiền và 
phụ kiện đồng bộ Long Vân



12

BIỆT THỰ

Sử dụng cửa hệ LV120, màu ST2E và phụ 
kiện đồng bộ của Long Vân

 ĐÀ NẴNG
KHU VỰC

Đà Nẵng được biết đến như một thành phố đáng sống với nhịp sống đô thị 
chậm rãi, người dân vốn hiền hòa và thân thiện, điều đó được thừa hưởng từ 
những thế hệ đi trước, những người đã xây nên thành phố bên bờ sông Hàn 
lịch sử.

Những đổi thay về diện mạo, về tầm vóc đã tạo ra một Đà Nẵng duyên dáng, 
trẻ trung và tràn đầy sức sống. Sự xuất hiện của nhiều công trình với một 
lối kiến trúc độc đáo đã phần nào làm cho đô thị Đà Nẵng nổi bật trong một 
không gian kiến trúc đầy lý tưởng.
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VĂN PHÒNG KTS ĐÀ NẴNG

Sử dụng hệ cửa LV56 và phụ kiện đồng 
bộ của Long Vân



15

NHÀ PHỐ

Sử dụng cửa LV50, LV56, LV60, màu 
ST2E và phụ kiện đồng bộ của Long Vân

 BÌNH PHƯỚC
KHU VỰC

Bình Phước là một tỉnh thành thuộc vùng 
Đông Nam Bộ và có diện tích lớn nhất 
vùng. Đây cũng là tỉnh nằm trong vùng 
kinh tế trọng điểm Nam bộ có 240km 
đường biên giới với Vương quốc Campu-
chia. 

Nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu 
nhiệt đới gió mùa với 2 mùa là mùa mưa 
và mùa khô. Chính thời tiết này đã làm 
cho nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng 
tăng, vì thế Bình Phước đang ngày càng 
phát triển và nhập từ nhiều nguồn vật liệu 
vào kiến trúc tỉnh nhà.
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

Sử dụng hệ cửa lùa 1000 và phụ kiện 
đồng bộ của Long Vân

 ĐỒNG NAI
KHU VỰC

Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả 
nước, với 35 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích trên 12.055 ha, 
trong đó có 32 khu công nghiệp đã xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và thu 
hút được trên 84% diện tích đất cho thuê. Phần diện tích đất dành cho thuê 
còn lại trong các khu công nghiệp đang sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư.

Đồng Nai mang khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có 2 mùa tương 
phản nhau, mưa và nắng. Chính vì thế, các giải pháp kiến trúc xây dựng đang 
được đề cao, các vật liệu mang những ưu điểm về độ bền màu và chống 
được sự ăn mòn của thời tiết khắc nghiệt được ưu tiên lựa chọn.
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TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Sử dụng cửa hệ LV60, màu ST2E và phụ 
kiện đồng bộ của Long Vân

 VŨNG TÀU
KHU VỰC

Bà Rịa – Vũng Tàu là nơi có khí hậu cực đoan, kết hợp với gió, muối biển tác 
động xấu lên công trình xây dựng. Với những tác động này, chỉ trong thời gian 
ngắn nhưng mang lại tác động lớn, gây hư hại, giảm độ thẩm mỹ cũng như 
công năng sử dụng của công trình.

Việc sử dụng những loại vật liệu hiện đại như nhôm kính, thép, bê tông thay 
thế cho các chất liệu cũ tỏ ra hiệu quả khi gia cố thêm độ chắc chắn và 
kháng lại các tác nhân tiêu cực cho công trình.

Trong đó, nhôm kính là vật liệu hoàn hảo để ứng dụng cho thiết kế cửa, với 
khả năng chống được oxy hóa và độ bền cao, thích hợp cho các công trình 
khu vực biển hoặc ven biển.
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THE MANSION XUYÊN MỘC

Sử dụng MD hệ 100 của Long Vân
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THE MARIS

Sử dụng cửa hệ LV56, LV60, LV150, MD 
140 và phụ kiện đồng bộ của Long Vân
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RESORT MARINA BAY

Sử dụng toàn bộ cửa LV60 và phụ kiện 
đồng bộ của Long Vân
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RESORT MARINA BAY

Sử dụng toàn bộ cửa LV60 và phụ kiện 
đồng bộ của Long Vân
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Sử dụng toàn bộ cửa LV56 và phụ kiện 
đồng bộ của Long Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
CHÂU ĐỨC

Sử dụng toàn bộ cửa LV56 và phụ kiện 
đồng bộ của Long Vân
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CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU

Hệ mặt dựng 100
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NHÀ THỜ HẢI LÂM

Sử dụng nhôm Long Vân hệ LV56
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BIỆT THỰ

Sử dụng hệ cửa LV56, màu ST2E
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TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH 
CÔNG TỈNH LONG AN

Sử dụng cửa sổ đi 76, cửa đi 1000, cửa 
lùa 73, lam elip 300x56 và phụ kiện đồng 
bộ của Long Vân

 LONG AN
KHU VỰC

Long An là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Là địa phương 
nằm ở cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long liền kề với Thành phố 
Hồ Chí Minh. Trải qua hàng trăm năm hình thành cho đến nay, kiến trúc văn 
hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư xây dựng. 

Long An có khoảng 400.000 căn nhà ở. Trong đó có hơn 200.000 căn 
nhà đang là sở hữu của những gia đình có mức sống trên trung bình. Hơn 
200.000 gia đình có thể dành tiền của, vật chất và thời gian để cải thiện điều 
kiện sống của mình, thông qua cải thiện nhà ở.
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BỆNH VIỆN MỘC HÓA - LONG AN

Sử dụng MD 140 của Long Vân
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NHÀ PHỐ

Sử dụng cửa xếp lùa LV56, màu ST2E và 
phụ kiện đồng bộ của Long Vân

 ĐỒNG THÁP
KHU VỰC

Với tình hình phát triển kinh tế mạnh mẽ, 
các vấn đề về xây dựng các công trình 
hành chính, nhà ở cũng được quan tâm 
và đẩy mạnh. Các giải pháp kiến trúc 
được đưa ra và ban hành trên toàn tỉnh, 
góp phần vào sự phát triển cũng như 
cảnh quan đô thị của tỉnh Đồng Tháp.
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Tên công trình:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

Mô tả:

(1000 Gường). Toàn bộ sử dụng hệ 
LV50, màu ST2E và phụ kiện Long Vân 
đồng bộ.

 TIỀN GIANG
KHU VỰC

Tiền Giang trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển hàng đầu trong khu 
vực Tây Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nơi đây cũng được 
biết đến là nơi có những công trình kiến trúc đặc sắc, giao thoa giữa phong 
cách của phương Tây và phương Đông. Điều đó cũng làm ảnh hưởng không 
ít đến những công trình kiến trúc về sau ở Tiền Giang. 
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ĐÀI TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

Sử dụng mặt dựng 120 ,cửa đi 100, lam 
nhôm 50 x 180 và phụ kiện đồng bộ
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TRỤ SỞ LÀM VIỆC 8 SỞ NGÀNH

Toàn bộ sử dụng hệ cửa đi, CSB và vách 
100, màu ST2E

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Sử dụng hệ cửa đi và cửa sổ hệ 100, màu 
trắng sữa
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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 
BẾN TRE

Sử dụng cửa LV60, màu B1N và phụ kiện 
đồng bộ của Long Vân

 BẾN TRE
KHU VỰC

Bến Tre là một tỉnh thành đang trong quá 
trình phát triển kinh tế, với nhiều tiềm 
năng về nông nghiệp. Việc phát triển kiến 
trúc xây dựng tại tỉnh Bến Tre cũng đang 
được đẩy mạnh, để khoác lên một chiếc 
áo mới với nhiều công trình mang xu 
hướng hiện đại. 

Các giải pháp kiến trúc được đẩy mạnh, 
giải quyết được nhu cầu mỹ quan thành 
phố và thẩm mỹ công trình
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TRƯỜNG THCS AN PHÚ TRUNG

Sử dụng hệ cửa đi và CSL hệ 100, màu 
sơn trắng sữa
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á

Sử dụng toàn bộ cửa LV60, lam hộp 45% 
và phụ kiện đồng bộ của Long Vân

 VĨNH LONG
KHU VỰC

Vĩnh Long là tỉnh nằm ngay trung tâm 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là 
một tỉnh thành đang phát triển và mang 
nhiều nét văn hóa kiến trúc độc đáo miền 
sông nước. Hiện tại, Vĩnh Long đang 
trong thời kỳ đổi mới, phát triển hài hòa 
giữa đô thị và nông thôn, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bên cạnh đó, phát triển xây dựng để tỉnh 
Vĩnh Long có thân thiện môi trường, kiến 
trúc xanh dần dần được xã hội quan tâm 
đón nhận.
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NHÀ PHỐ

Sử dụng hệ cửa LV56, màu ST2E và hệ 
phụ kiện đồng bộ của Long Vân

 SÓC TRĂNG
KHU VỰC

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông 
Hậu, là một vùng đất đa văn hóa, đa dân 
tộc với nhiều tín ngưỡng xen kẽ qua nhiều 
thế kỷ với mối giao lưu rộng rãi và lành 
mạnh. Với văn hóa đa dân tộc, nhà ở tại 
Sóc Trăng cũng ảnh hưởng bởi nhiều 
phong cách từ những văn hóa đó. 

Nguồn vật liệu xây nhà trước kia chỉ 
là những vật liệu có sẵn, chủ yếu từ tự 
nhiên. Tuy nhiên, thời tiết khiến những 
ngôi nhà dần trở nên xuống cấp làm  
lo lắng vì sự thiếu an toàn. Hiện tại, xây 
dựng nhà ở tại Sóc Trăng đang dần cải 
thiện và đổi mới, bảo đảm được an toàn 
cho các hộ gia đình nơi đây
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NHÀ PHỐ

Sử dụng hệ cửa LV56, màu ST2E và hệ 
phụ kiện đồng bộ của Long Vân
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NHÀ PHỐ

Sử dụng hệ cửa LV56, màu BL1E và hệ 
phụ kiện đồng bộ của Long Vân
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TRỤ SỞ UBND TỈNH CÀ MAU

Sản phẩm nhôm do Long Vân Group 
cung cấp mặt dựng 140, lam đầu đạn 
150x300

 CÀ MAU
KHU VỰC

Cà Mau là một tỉnh ven biển ở cực nam 
Việt  Nam, nơi đây toát lên một vẻ đẹp 
nên thơ và trữ tình, bình yên mộc mạc 
làm say đắm những người du khách. Cà 
Mau được biết đến là nơi có nhiều địa 
điểm du lịch nổi tiếng và phát triển. 

Là một khu vực ven biển, Cà Mau luôn 
tìm các giải pháp tối ưu trong xây dựng 
nhà ở hoặc các trung tâm hành chính. 
Để đảm bảo an toàn, bền và độ thẩm 
mỹ cao.
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BOREY PENG HUOTH

Sử dụng cửa lùa LV150, màu ST2E và 
phụ kiện tay nắm chữ D lớn đồng bộ

 CAMPUCHIA
CÔNG TRÌNH

Campuchia là một quốc gia nằm trên bán 
đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á 
giáp với Thái Lan, Lào và Việt Nam. Hiện 
tại, Campuchia đang là một nước đang 
trên đà phát triển, chất lượng đời sống 
vật chất và tinh thần được nâng cao. 

Campuchia đang tiến hành đầu tư vào 
lĩnh vực xây dựng, đẩy mạnh xây dựng 
mỹ quan đô thị trong quá trình phát triển 
đất nước.
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BOREY PENG HUOTH

Sử dụng hệ cửa LV56, màu ST56 
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BIỆT THỰ

Sử dụng hệ cửa LV56, màu ST56 



KHÁCH SẠN KOM PONG SOM

Sử dụng cửa đi 76, cửa lùa 77, MD 100 và 
phụ kiện đồng bộ của Long Vân



BIỆT THỰ

Sử dụng cửa lùa LV150, màu ST2E và 
phụ kiện tay nắm chữ D lớn đồng bộ



299/4 Lý Thường Kiệt,  

Phường 15, Quận 11, TP. HCM

ĐT: +84 28 38 660 887

Fax: +84 28 38 651 081


