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Trang 03:  Giới thiệu Công Ty
Trang 04:  Nhà máy sản xuất kính cường lực
  DC WINDOW
Trang 06:  Sản phẩm Kính cường lực
Trang 08:  Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép
                    DC WINDOW
Trang 09:  Công nghệ thiết bị - máy móc
Trang 10:  Những tính năng vượt trội của cửa nhựa  
 DC WINDOW
Trang 11:  Các bộ phận cấu thành cửa nhựa uPVC
Trang 12:  Phụ kiện Kim khí
Trang 13:  Cửa sổ mở trượt
Trang 14:  Cửa sổ mở quay ra ngoài
Trang 15:  Cửa sổ mở quay vào trong
Trang 16:  Cửa sổ mở quay lật vào trong
Trang 17:  Cửa sổ mở hất ra ngoài
Trang 18:  Cửa đi mở trượt 2 ray
Trang 19:  Cửa đi mở trượt 3 ray
Trang 20:  Cửa đi mở quay ra ngoài
Trang 21:  Cửa đi mở quay ra trong
Trang 22:  Cửa đi mở xếp trượt
Trang 23:  Cửa đi mở quay 4 cánh xếp
Trang 24:  Vách ngăn
Trang 25:  Những tính năng vượt trội của cửa nhôm  
 DC WINDOW
Trang 27:  Các loại cửa nhôm kính
Trang 29:  Các sản phẩm khác
Trang 30:  Những công trình tiêu biểu
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Kính Thưa Quý Khách Hàng!
DC WINDOW  là  thương  hiệu  của  Công  Ty  Cổ  Phần  Công  Nghệ  Cửa  Châu Âu Việt 
Đức  chuyên  sản  xuất  cung  cấp và lắp đặt các sản phẩm sau kính như: Kính cường lực
kính  ghép  nhôm  PVB,  kính  cách  âm,  cách  nhiệt, kính trang trí nghệ thuật, cửa nhựa 
cao  cấp  uPVC  có  lõi  thép  gia  cường,  cửa  nhôm  cao cấp và các sản phẩm khác như: 
lan can kính, phòng tắm đứng và cửa kính bản lề sàn.

Sản  phẩm  của  DC WINDOW  là  sự  kết  hợp  của nhiều thương hiệu lớn và uy tín bậc
nhất tại Đức như:             ,                 , và các thương hiệu khác như                         ,         ,                           
                 ,                  .  Bên  cạnh  chú  trọng đến  chất  lượng và giá thành,  DC WINDOW 
đặc  biệt  quan  tâm  đến  công  tác đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn tận 
tâm  chăm  sóc  khách  hàng với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là thước đo
cho sự thành công của chúng tôi”.

Với  những  ưu  điểm  vượt  trội  về  độ  bền,  tính  cách âm, cách nhiệt và không bị cong
vênh  trong  điều  kiện  khí  hậu  nóng ẩm, sản phẩm của DC WINDOW  đã được nhiều
khách hàng tin dùng và đánh giá cao

Toàn  thể  nhân viên DC WINDOW  cùng trân trọng và giữ gìn thương hiệu qua thông 
điệp: 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách Hàng
Trân trọng kính chào!

”“
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH CƯỜNG LỰC
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SẢN PHẨM KÍNH CƯỜNG LỰC, KÍNH GHÉP PHIM PVB
KÍNH CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT, KÍNH TRANG TRÍ NGHỆ THUẬT
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