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TEKNOS VIỆT NAM, ĐỂ HỖ TRỢ BẠN 
KẾ HOẠCH MỞ RỘNG KINH DOANH
Là công ty con 100% vốn của Tập đoàn Teknos,  
Teknos VN là Trung tâm Thương mại và kỹ 
thuật của Tập đoàn Teknos có trụ sở đặt tại Khu 
Công nghiệp Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị 
trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam. Trung tâm được chính thức khai 
trương vào ngày 13 tháng 9 năm 2022 theo 
Pháp luật Việt Nam.

Teknos VN được thành lập để có thể kết nối 
chặt chẽ hơn với các khách hàng tại Việt Nam 
và các đối tác kinh doanh của Teknos có khả 
năng tiếp cận tốt hơn với các giải pháp, sản 
phẩm và dịch vụ của Teknos. Teknos VN sẽ hỗ 
trợ và cung cấp dịch vụ tốt hơn, toàn diện hơn 
với thời gian thực hiện ngắn hơn tại thị trường 
Việt Nam. Hầu hết các sản phẩm của Teknos 
như sơn gốc nước (Waterborne - WB), WBUV 
(Hydo UV) và UV sẽ được nhập khẩu từ 
Malaysia, nơi có nhà máy sản xuất gần nhất 
trong khu vực, cũng như từ Phần Lan, Đan 
Mạch hoặc Trung Quốc đối với các sản phẩm 
khác của Teknos được cung cấp trên toàn cầu.

Các sản phẩm của Teknos rất đa dạng với các 
công nghệ sơn phục vụ các ngành công nghiệp 
khác nhau:
 
  Cửa sổ ngoại thất, mặt tiền, cửa đi
  Nội thất, đồ đạc và phụ kiện
  Cửa nội thất và bếp
  Sàn, gỗ, vinyl, laminate, epoxy
  Tấm ốp, tấm phẳng và tấm bảng

Teknos cũng có những dòng sản phẩm nổi tiếng 
trong ngành sơn tĩnh điện, đặc biệt ở khu vực 
Scandinavia và Bắc Âu, chúng tôi là nhà cung cấp 
đáng tin cậy dòng sản phẩm polyurea - chất phủ 
đàn hồi chuyên dụng. Chúng tôi cung cấp sơn phủ 
kim loại công nghiệp và sơn tĩnh điện cho:

  Năng lượng: Dầu khí, Đường ống, điện gió, 
    Thủy điện / Nhà máy điện hạt nhân
  Máy móc: ACE, Khai thác mỏ, Cần trục, Xe 
    thương mại, Đường sắt
  Xây dựng: Kim loại / Bê tông, Cơ sở hạ tầng
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Trong khi cấu trúc của công ty đã phát triển để hỗ trợ cả 
chiến lược tăng trưởng và nhu cầu hiện tại của khách 
hàng, các giá trị của chúng tôi vẫn không thay đổi. Là 
một công ty gia đình thuộc sở hữu tư nhân, Teknos tin 
tưởng vào phương pháp làm việc hiệu quả, lập kế hoạch 
dài hạn và hành động kịp thời. Những người sáng lập 
Teknos là những chuyên gia thiên về kỹ thuật - do đó có 
mọi lý do để khẳng định rằng các đặc tính sản phẩm 
theo hướng ngành và nhận thức về  tổng thể chất 
lượng đã ăn sâu vào văn hóa công ty. Sáng tạo phát 
triển sản phẩm tiếp tục là một trong những nền tảng 
cho Teknos. Nghiên cứu có hệ thống đóng một vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm có chất lượng 
cao, và mang đến sự trải nghiệm và hài lòng cho khách 
hàng tốt nhất có thể.

1. Sự hiện diện tại địa phương 
     - gần gũi với khách hàng
2. Giải pháp gia tăng giá trị:
    • Dịch vụ bền vững
    • Hệ thống & dịch vụ cao cấp

LỜI HỨA 
CỦA CHÚNG 
TÔI ĐỐI VỚI 
KHÁCH HÀNG

8 NHÀ MÁY SẢN XUẤT
  Phần Lan
  Trung Quốc
  Đan mạch

  nước Đức
  Liechtenstein
  Malaysia

  Ba lan
  Hoa Kỳ

HƠN 20 QUỐC GIA
Ở Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ
+ phạm vi tiếp cận toàn cầu thông qua 
mạng lưới phân phối rộng khắp

HỖ TRỢ TOÀN CẦU - 
SỰ HIỆN DIỆN ĐỊA PHƯƠNG
Tập trung vào Trải nghiệm Khách 
hàng, Sáng tạo và Có trách nhiệm

1,800
nhân viên trong đó hơn 
250 nhân viên R&D

94.0%

5.5% 0.5%
Doanh thu 
thuần năm 2021

420 MEUR

CHÂU Á BẮC MỸ

CHÂU ÂU
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GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI 
- GIA ĐÌNH TEKNOS

Paula Salastie
Giám đốc điều hành

Teknos là một trong những doanh nghiệp thuộc sở 
hữu gia đình lớn nhất tại Phần Lan với di sản Bắc Âu. 
Trọng tâm và giá trị gia đình của Teknos là ảnh 
hưởng đằng sau tất cả các hoạt động của chúng tôi, 
bao gồm cả các phương thức kinh doanh của chúng 
tôi. Theo dõi họ trong công việc hàng ngày của 
chúng tôi cho phép chúng tôi phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ, hoạt động và thậm chí là chính 
chúng tôi với tư cách là một nhóm vì lợi ích của 
khách hàng.

Sáng tạo
Trong khi tư duy sáng tạo được đặc biệt nhấn mạnh 
trong nghiên cứu và phát triển, nó cũng thể hiện 
trong toàn bộ công ty. Sự sáng tạo có thể nhìn thấy 
trong cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của khách hàng, cả về đặc tính kỹ thuật và dịch 
vụ khách hàng.

Sự bền bỉ
Quyết tâm khám phá giải pháp tốt nhất có thể để 
đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Teknos cam 
kết không ngừng nâng cao chuyên môn và hiệu 
suất của chúng tôi bằng cách thực hiện một số dự 
án phát triển dài hạn cả trong công ty và với khách 
hàng để cải tiến quy trình của họ. 

Công bằng
Tất cả khách hàng, nhân viên và đối tác đều 
được đối xử bình đẳng và tôn trọng theo luật 
pháp của mỗi quốc gia. Điều này được phản ánh 
bởi sự trung thực của chúng tôi và cách chúng 
tôi giữ lời hứa của mình. Kiến thức và kinh 
nghiệm của chúng tôi được chia sẻ cởi mở với 
nhân viên của chúng tôi.

Chìa khóa cho gia tăng giá trị
Teknos đặt mục tiêu hoàn thành tầm nhìn của 
mình về việc trở thành một nhà cung cấp giải 
pháp sơn bền vững và gần gũi với khách hàng, 
tập trung vào trải nghiệm của khách hàng bằng 
cách phát triển các sản phẩm theo định hướng 
ngành, các hệ thống và dịch vụ cao cấp có thể 
đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của khách 
hàng. Thiết lập văn hóa liên tục cải tiến và sáng 
tạo cũng như hoạt động theo những cách có 
trách nhiệm để bảo vệ thế giới cho các thế hệ 
tương lai. Để đạt được tất cả những điều đó, 
chúng tôi rất chú ý đến nhu cầu đa dạng của thị 
trường. Bằng cách luôn gần gũi với khách hàng, 
chúng tôi có thể mang lại giá trị gia tăng như 
nhau ở mọi nơi chúng tôi hoạt động.
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VÀO MỤC ĐÍCH BỀN VỮNG 
CÁC KHU VỰC TEKNOS TẬP TRUNG   

Đọc Báo cáo Phi tài chính của Teknos

Nhiệm vụ của chúng tôi là make the world last longer
Là một công ty do gia đình điều hành, Teknos cam 
kết phát triển các giải pháp và dịch vụ lâu dài hơn, 
tốt hơn cho hành tinh và cho con người, đồng thời 
làm cho các hoạt động, quy trình và chuỗi cung 
ứng của chúng ta bền vững hơn. Chúng tôi dự định 
tăng cường tác động tích cực đến môi trường bằng 
cách giúp khách hàng đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững thông qua hỗ trợ cộng đồng địa 
phương, thế hệ tương lai, tư duy kinh doanh và 
giáo dục trong xã hội. Tính bền vững không chỉ là 
một phần trong chiến lược của chúng tôi mà còn 
được gắn liền với các hoạt động hàng ngày và các 
mục tiêu cá nhân của chúng tôi để mỗi nhân viên 
đóng góp một phần vào việc thực hiện sứ mệnh 
của chúng tôi. Chúng tôi tập trung quản lý  tích cực 
tính bền vững vào bốn lĩnh vực ưu tiên:

Các giải pháp và dịch vụ bền vững
Chúng tôi phát triển các giải pháp chất lượng cao, 
bền lâu để bảo vệ nhiều loại vật thể khỏi các điều 
kiện thời tiết và hư hỏng khác nhau, kéo dài vòng 
đời của các đồ vật đó. Chúng tôi chủ động làm việc 
với khách hàng để tìm ra các giải pháp phù hợp với 
các vấn đề về môi trường và an toàn. Mục tiêu của 
chúng tôi là giảm thiểu các chất độc hại và tăng 
cường sử dụng các nguyên liệu thô tái tạo, sinh 
học và có thể tái chế trong các giải pháp của riêng 
chúng tôi.

Hoạt động có trách nhiệm và chuỗi cung ứng
Chúng tôi nỗ lực không ngừng cải tiến hoạt động 
của mình, tìm kiếm cơ hội để sử dụng năng lượng 
hiệu quả và quản lý chất thải, đồng thời phát triển 
một chuỗi cung ứng có trách nhiệm hơn. Ở nhiều 
thị trường tại các quốc gia khác nhau, các dự án 
khu vực cũng đang được tiến hành để giảm thiểu 
tác động đến môi trường của công ty. Ví dụ như ở 
Phần Lan, dự án Recompose sử dụng các sản 
phẩm phụ từ sản xuất của một công ty khác và ở 
Ba Lan, chất thải sơn của chúng tôi được sử dụng 
trong sản xuất sơn tĩnh điện của chúng tôi.

Phát triển con ngươi
Nền tảng sự thành công của Teknos chính là nhân 
viên của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển 
của nhân viên trong công việc của họ thông qua 
Quy trình Nhân viên. Nhân viên của chúng tôi 
nhận các mục tiêu cá nhân, thảo luận đánh giá và 
phát triển. Chúng tôi cũng cung cấp các chương 
trình đào tạo của riêng mình thông qua Học viện 
Lãnh đạo Teknos và hộp công cụ Chuyên nghiệp 
của chúng tôi. Teknos muốn cung cấp cho nhân 
viên của mình một nơi làm việc an toàn và bình 
đẳng; và đo lường phúc lợi của nhân viên hai lần 
một năm thông qua Khảo sát ý kiến của nhân viên.

Các thế hệ tương lai
Là một công ty định hướng doanh nhân, điều quan 
trọng đối với Teknos là hỗ trợ giáo dục kinh doanh 
và tinh thần kinh doanh. Là một doanh nghiệp gia 
đình có trách nhiệm, chúng tôi muốn hỗ trợ các 
thế hệ tương lai và các kỹ năng sống trong công 
việc của họ và truyền lại một công ty mà các thế 
hệ tương lai sẽ tự hào được làm việc.
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CẦU VÀ MỤC ĐÍCH  
CHO MỌI NHU 
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Giải pháp sơn phủ cho các ngành công nghiệp
Teknos là một trong những nhà cung cấp sơn 
công nghiệp hàng đầu ở các nước Bắc Âu, và các 
giải pháp sơn phủ của chúng tôi được sử dụng ở 
hầu hết các nước Châu Âu cũng như Hoa Kỳ và 
Châu Á. Việc phát triển sản phẩm của chúng tôi 
tập trung vào các tính năng sẽ mang lại lợi ích cho 
khách hàng trong quá trình sản xuất như tối ưu 
hóa quy trình sơn, tiết kiệm chi phí, phát thải VOC 
thấp, thời gian khô nhanh, độ bền cao và lớp sơn 
hoàn thiện có bề mặt đẹp. Công nghệ pha màu 
tiên tiến của chúng tôi cho phép số lượng màu, 
các loại màu gần như không giới hạn và dịch vụ 
giao hàng của chúng tôi rất nhanh chóng và linh 
hoạt.

Lớp phủ dành cho Chuyên gia & Người tiêu dùng
Teknos cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, 
bền và ít phát thải cho người tiêu dùng và các 
chuyên gia. Các lớp sơn phủ của chúng tôi được 
phát triển với sự hợp tác của khách hàng để đáp 
ứng nhu cầu khắt khe của họ. Chúng tôi giúp các
kiến   trúc sư và nhà thiết kế lựa chọn các sản phẩm 
và màu sắc phù hợp cho các dự án là tòa nhà lớn. 
Mạng lưới bán lẻ rộng khắp của chúng tôi tiếp cận 
cả người dùng là các chuyê gia và người tiêu dùng 
ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu.

Lớp phủ cho các mục đích cụ thể & yêu cầu
Các lớp phủ của chúng tôi được thiết kế và sản 
xuất cho các mục đích cụ thể và thường đặc biệt 
khắt khe. Quá trình phát triển lớp sơn phủ cung 
cấp nền tảng hoàn hảo để khám phá khả năng của 
nhiều loại nguyên liệu thô khác nhau và sự kết hợp 
của chúng. Những khám phá này không chỉ cung 
cấp các sản phẩm chất lượng vượt trội, chúng còn 
làm phong phú thêm kiến thức và cơ sở dữ liệu 
của chúng tôi để đổi mới hơn nữa như bề mặt có 
kết cấu hoặc bề mặt có cấu trúc.

Đáp ứng những kỳ vọng lớn nhất
Các lớp sơn phủ của Teknos đáp ứng những yêu 
cầu khó khăn nhất, chẳng hạn như khả năng chịu 
nhiệt, chất chống vi khuẩn hoặc ngụy trang, và 
chống cháy cho gỗ và kim loại. Sơn ướt kim loại và 
sơn tĩnh điện của chúng tôi bao gồm các chức 
năng như chống vẽ bậy, chống hóa chất, khử 
nhiễm (như bức xạ hạt nhân), dẫn điện, huỳnh 
quang, lớp phủ có thể hàn, chống tia cực tím và 
lớp sơn phủ trong.



BẢO VỆ CÁC BỀ MẶT KHÁC NHAU
CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI
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Nhu cầu của khách hàng rất khác nhau và chúng tôi cố 
gắng, bằng mọi cách có thể, để giúp khách hàng tìm ra 
giải pháp lý tưởng cho các mục đích cụ thể của họ và 
đảm bảo dịch vụ tốt nhất có thể cho mọi người. 
Teknos làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình để 
đảm bảo các giải pháp sơn phủ tốt nhất cho nhu cầu 
của họ và có trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Sự phát triển mạnh mẽ sản phẩm của chúng tôi mang 
lại lợi ích cho tất cả các phân khúc khách hàng, đảm 
bảo hiệu suất rõ ràng và tiết kiệm chi phí mọi lúc. Tất 
cả các hệ thống sơn của Teknos đều có thể tùy chỉnh 
để đáp ứng các yêu cầu, thông số kỹ thuật và quy trình 
sản xuất riêng của bạn.

Bạn có thể tin tưởng vào Teknos với tư cách là đối tác 
cung cấp giải pháp sơn phủ bền vững để nhận được lời 
khuyên phù hợp. Teknos luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 
trong việc thiết kế hệ thống ứng dụng và giải pháp sơn 
phủ tối ưu.

Bảo vệ chống lại: 
•  Điều kiện thời tiết
•  Bức xạ của tia cực tím
•  Bụi bẩn
•  Vi trùng
•  Độ ẩm 
•  Ăn mòn 
•  Mài mòn
•  Ứng suất cơ học
•  Nhiệt & Lửa
•  Hóa chất
•  Sự ngâm nước
•  Muối ăn
•  Dầu mỡ

CHÚNG TÔI BẢO VỆ VÀ 
KÉO DÀI TUỔI THỌ:

Kim loại

Gỗ

Giấy

Bê tông

Nhựa

Nhựa đường

Bảng dùng 
trong xấy dựng



VÀ TỦ BẾP 
CỬA NỘI THẤT
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Teknos có các giải pháp hoàn thiện tốt có thể đáp ứng 
các yêu cầu vật lý và kỹ thuật để giúp các nhà sản xuất 
cửa và tủ bếp, người mua cũng như khách hàng cuối cùng 
luôn có được hiệu suất và hiệu quả chi phí rõ ràng. Danh 
mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi phù hợp với nhiều 
phương pháp ứng dụng khác nhau, từ trục lăn công 
nghiệp, phun và máy hút chân không; và bao gồm các 
đặc tính chất lượng cao, như độ bám dính tuyệt vời, 
chống mài mòn và trầy xước hoặc độ cứng bề mặt.

Dòng sản phẩm sơn gốc nước (WB), UV có thể khô và 
Hydro UV (còn được gọi là WBUV) của chúng tôi được 
phát triển không chứa các dung môi độc hại như toluen, 
xylen, axeton và etyl axetat, làm cho  chúng trở thành 
một lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe và môi trường.

•  Cửa nội thất
•  Khuôn đúc
•  Tủ bếp

Đọc tài liệu với tổng quan về sản 
phẩm và hướng dẫn ứng dụng

SƠN VÀ CHẤT PHỦ CHO:

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/noi-that-toa-nha/cua-noi-that-va-tu-bep/
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.

TẤM VÁN, BẢNG
BÀN GHẾ NỘI THẤT, 

Các quy trình sơn của Teknos có thể được áp dụng phổ 
biến trên nhiều bề mặt đồ nội thất khác nhau như bàn 
ghế hoặc tường phía sau đồ nội thất. Chúng tôi cung cấp 
nhiều lựa chọn cho các quy trình sơn và có thể đáp ứng 
các yêu cầu như kháng hóa chất, chống trầy xước / mài 
mòn, chống nhiệt, chống ẩm hoặc chống dấu vân tay, 
cũng như tuân theo quy định IOS MAT 0066. Màu sơn 
của bề mặt hoàn thiện có sẵn trong nhiều công thức khác 
nhau hoặc các tùy chọn màu, bao gồm các màu opaque 
có sẵn trong các bảng màu quốc tế khác nhau như RAL, 
NCS hoặc Pantone hoặc chúng tôi có thể điều chỉnh màu 
để phù hợp với bất kỳ yêu cầu của mẫu màu chính. Điều 
này cho phép sự linh hoạt trong việc tạo ra các hiệu ứng 
để đạt được bề mặt hoàn hảo cho đồ gỗ nội thất.

Đọc thêm :

•  Tấm ván & bảng

•  Bàn ghế nội thất

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/noi-that-toa-nha/do_noi_that_chinh_thong/
https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/noi-that-toa-nha/Tam_van_bang/
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Tất cả các sản phẩm sơn của chúng tôi được sản xuất 
với mục tiêu tạo ra một bề mặt hoàn thiện chât lượng 
cao với sức bền đặc biệt và đáp ứng nhiều yêu cầu sử 
dụng khác nhau. Với các sản phẩm sơn gốc dầu, sơn 
UV và UVWB, được thiết kế để nhấn mạnh vẻ đẹp tự 
nhiên của chất liệu gỗ và bảo vệ sản phảm gỗ  khỏi sự 
hao mòn hàng ngày một cách hiệu quả. Sản phẩm 
sơn của chúng tôi có thể được sử dụng với các thiết kế 
truyền thống và đương đại với sự lựa chọn màu sắc vô 
cùng đa dạng. Từ các loại ván sàn có độ siêu bóng 
hoặc bóng cao, loại hở xớ hay kín xớ gỗ, bất cứ yêu cầu 
nào của bạn, chúng tôi đều có giải pháp hoàn thiện với 
mức độ bền mà bạn mong muốn. Bên cạnh đó, chúng 
tôi liên tục phát triển các sản phẩm có tính bền vững 
giúp khách hàng của chúng tôi cải thiện năng suất của 
họ, ví dụ: sản phẩm sáng tạo bột trám UV một thành 
phần của chúng tôi mang lại hiệu quả rất cao cho quy 
trình sản xuất.

 

.

SÀN GỖ

VÁN SÀN CHO KHU VỰC 
DÂN CƯ:
•  Hiệu suất
•  Chất lượng cao

SÀN GỖ THƯƠNG MẠI:
•  Sàn gỗ có tần suất sử 
    dụng ít
•  Sàn gỗ có tần suất sử 
    dụng cao

Đọc thêm &
Tài liệu tải về

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/noi-that-toa-nha/Van_san/


11

Các sản phẩm chất lượng cao của Teknos đã được 
phát triển để giúp bề mặt bên ngoài của đồ gỗ ngoại 
thất chịu được khí hậu khắc nghiệt nhất và bảo vệ 
chúng khỏi tia UV, mưa, độ ẩm, lạnh và nhiệt. Đối với 
các sản phẩm gỗ, công thức của chúng tôi tính đến 
yêu cầu chống phai màu, độ cứng của lớp phủ kết hợp 
với bảo vệ chống phá hủy gỗ, nấm làm mất màu gỗ và 
nấm mốc bề mặt. Ngoài ra các lợi ích bổ sung khác 
bao gồm khả năng chậm cháy và chống mưa đá. Các 
sản phẩm sơn đáp ứng nhiều yêu cầu sử dụng rộng rãi 
và hỗ trợ một loạt các ứng dụng khác nhau từ sơn 
màn và sơn phủ chân không đến phun và sơn tĩnh 
điện theo chiều ngang và dọc.

 

.

SƠN CHO ĐỒ 
GỖ NGOẠI THẤT

•  Cửa sổ và cửa ra vào
•  Nhà kính, vườn và ban công
•  Mặt tiền & tấm panel
•  Nội thất sân vườn
•  Ốp & sàn

Đọc thêm:

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/mat_ngoai_toa_nha/


 

.
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Ngành công nghiệp năng lượng đang chuyển đổi từ 
nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống sang năng 
lượng tái tạo. Teknos đang hỗ trợ sự chuyển đổi này 
với các giải pháp sơn bền vững để đáp ứng các yêu cầu 
hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp bằng cách 
nhấn mạnh vào sự đổi mới, độ bền và phát triển trong 
sự hợp tác với khách hàng để khuyến khích phương 
thức hợp tác hướng tới một môi trường tốt hơn trong 
tương lai. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các quy định 
an toàn cao, sự hợp tác xuyên biên giới và nhu cầu về 
hiệu quả hoạt động ngày càng tăng là tất cả các yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến ngành năng lượng. Làm 
việc với nhiều khách hàng khác nhau, Teknis đang 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cao cấp và thích ứng với nhu 
cầu của khách hàng, đồng thời chúng tôi hướng tới 
mục tiêu trở thành nhà cung cấp các giải pháp sơn 
bền vững nhất trong ngành năng lượng.

 

.

NĂNG LƯỢNG

•  Dâu khi
•  Đường ống
•  Năng lượng gió
•  Nhà máy thủy điện
•  Nhà máy điện hạt nhân

Đọc thêm:

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/nang-luong/
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.

Các bộ phận của máy móc cần phải khớp với nhau về 
gam màu, độ bóng và các đặc tính cơ học ở bất kỳ nơi 
nào chúng được sản xuất. Các khách hàng sản xuất 
máy trên toàn cầu của Teknos đánh giá cao các sản 
phẩm của chúng tôi về sự bền bỉ trong điều kiện khắc 
nghiệt, chất lượng nhất quán, giao hàng quốc tế và hỗ 
trợ kỹ thuật vượt trội. Đối với ngành công nghiệp máy 
móc, chúng tôi có cả sơn kim loại ướt và sơn tĩnh điện. 
Vì máy móc thường bao gồm các bộ phận được phủ 
bằng sơn ướt và có các bộ phận được phủ bằng sơn 
tĩnh điện, nên việc phù hợp về gam màu trở nên quan 
trọng.

 

.

MÁY MÓC 

•  Nông nghiệp, xây dựng & 
    máy đào đất 
•  Xe thương mại
•  Khai thác mỏ
•  Cần cẩu
•  Đường sắt

Đọc thêm:

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/may_moc/
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.

Teknos có cả giải pháp sơn tĩnh điện và kim loại cho:
• kết cấu kim loại kết hợp chống cháy và chống 
   ăn mòn.
• bề mặt và sàn bê tông chịu được
• áp lực hóa học và cơ học.
• cho bề mặt nhựa đường, sỏi dầu và bê tông
• trên đường, bãi đậu xe, đường băng và các
• khu vực đánh dấu hướng dẫn giao thông.
• cho cơ sở hạ tầng như Cầu, sân vận động, trung 
   tâm triển lãm, khách sạn, sân bay, v.v.

 

.

XÂY DỰNG

POLYUREA

CONSTRUCTION

process industry

FIRE PROTECTION

Steel Structures, China Expo Exhibition Complex, Shanghai, China

Fire Protection of Steel, 
Steam Hotel, Västerås, Sweden

Polyurea in Wooden Grandstands, Kerubi Stadium, Finland

Là một trong những công ty sớm áp dụng 
Polyurea, một công nghệ phủ có tính đàn 
hồi cực kỳ bền bỉ, các hệ thống này giúp 
bảo vệ cấu trúc khỏi bị ăn mòn, hư hại do 
va đập, nước, mài mòn và áp lực cơ học 
cực cao. 

Đọc thêm:

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/xay_dung/
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.

Hoàn toàn không chứa dung môi và loại bỏ khí thải 
VOC, sơn tĩnh điện là sự lựa chọn thân thiện với môi 
trường cho các chuyên gia công nghiệp. Sơn tĩnh điện 
có thể được thu hồi và tái sử dụng– điều này giúp 
người dùng giảm thiểu chất thải và cải thiện hơn nữa 
hiệu quả chi phí của các quy trình. Sơn tĩnh điện tạo bề 
mặt với cảm xúc trực quan với màu sắc, độ bóng hoặc 
thậm chí là kết cấu và bảo vệ sản phẩm được sơn. Các 
sản phẩm của Teknos có thể có các chức năng khác 
nhau như chống cháy, chống thấm, giảm ma sát, cung 
cấp các đặc tính vệ sinh cho bề mặt, chống vẽ bậy, v.v.

 

.

SƠN TĨNH ĐIỆN

Cho các mục đích khác nhau:
•  Sơn lót / Lớp phủ trong
•  Siêu bền 
•  Công nghiệp, bề mặt hoàn 
    thiện trơn mịn
•  Khô ở nhiệt độ thấp
•  Bột làm sạch
•  Hiệu ứng & cấu trúc

Đọc thêm:

 

 

CẤU TRÚC:
KẾT THÚC BÚA 

HIỆU ỨNG 
THIẾT KẾ:
NHĂN 

HIỆU ỨNG THIẾT KẾ:
DA RẮN 

KẾT CẤU MỊN:
KẾT THÚC BẰNG 
GIẤY NHÁM 

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/son-voi-chung-nang-dac-biet/son-tinh-dien/
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Cơ hội tuyệt vời để cung cấp tối đa sản phẩm đa 
dạng với các tính năng xúc giác và thị giác cũng 
như bề ngoài của bề mặt in. Không cần dán giấy 
décor nữa mà in trực tiếp lên gỗ!

Tính năng và lợi ích
Quy trình thi công dễ dàng, không cần keo cho 
phép triển khai nhanh chóng cả ván sàn mới và 
ván sàn thay thế. Ưu điểm ‘xanh’ là vật liệu sơn 
phủ in trực tiếp không chứa formaldehyde. Sản 
phẩm này cũng mang lại lợi thế về tính linh 
hoạt để nhanh chóng bắt kịp với xu hướng thị 
trường về màu sắc / kiểu dáng mới. Mở rộng sự 
lựa chọn giữa nhiều loại kết cấu và màu sắc gỗ 
và cho phép tạo ra một cái nhìn đồng nhất 
trong quá trình sản xuất. Màu sắc kết hợp hoàn 
hảo với một loạt các chủ đề trang trí nội thất 
thú vị.

Ứng dụng và hệ thống
Hầu hết quy trình sơn In Trực tiếp có ít nhất hai 
(2) ứng dụng cho lớp nền và hai lớp cho mực in. 
Do đó, những thay đổi về màu sắc / kiểu trang 
trí có thể được chuẩn bị trong quá trình sản 
xuất kiểu trang trí khác. Các hiệu ứng bề mặt 
như độ bóng, kết cấu, lỗ rỗng hoặc dập nổi 3-D 
có thể dễ dàng điều chỉnh để đáp ứng các yêu 
cầu cụ thể của khách hàng mà không phải 
ngừng trong quá trình sản xuất.

Hệ thống UV Hybrid Waterborne trên MDF
•  Dây chuyền ngắn hơn
•  Giảm chất thải trong quá trình sản xuất
•  Chi phí sơn phủ thấp hơn / m2
• Có thể sử dụng HDF có độ dày từ 5,5 đến 
   6,5mm để làm sàn => tiết kiệm đáng kể chi 
    phí vật liệu

IN TRỰC TIẾP

Tất cả các quy trình sơn của Teknos đều có thể điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 
Vui lòng liên hệ với Đại diện bán hàng của Teknos để biết thêm thông tin.
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Ưu điểm của bề mặt in kỹ thuật số về tính linh 
hoạt và độ tin cậy của kế hoạch so với sử dụng 
giấy trang trí thông thường có sự khác biệt rõ 
ràng. Khối lượng sản xuất nhỏ xuống cỡ một lô 
mang lại hiệu quả về kinh tế. In kỹ thuật số cho 
phép thay đổi các mẫu và màu sắc trang trí 
online, không bị gián đoạn sản xuất và không mất 
thời gian sản xuất để làm sạch / thiết lập.

Ứng dụng và Hệ thống
In hình ảnh mong muốn trực tiếp lên bề mặt sản 
phẩm đã được phủ lớp nền sơn gốc nước hoặc 
UV 100% hoặc trên bề mặt gỗ. Trên bản in, lớp 
phủ được bảo vệ bằng lớp sơn UV màu trong 
được làm khô 100% để bảo vệ bản in, định rõ hình 
thức trực quan và hiệu suất.

Ứng dụng độc đáo của chúng tôi cung cấp các giải 
pháp sơn lót chất lượng cao đảm bảo độ bám 
dính hoàn hảo cho cả vật liệu nền tương ứng và 
mực in được sử dụng. Không có giới hạn về bề 
mặt sản phẩm từ độ bóng mờ đến bóng cao và 
tạo hiệu suất cho độ mài mòn, chống xước, 
chống bám vân tay.

Hệ thống sơn UV đầy đủ trên MDF
•  Dây chuyền ngắn hơn
•  Tạo ra bề mặt có yêu cầu khó hơn
•  Khả năng chống nước / hơi nước cao
•  Liên kết của tất cả các lớp phủ
•  Giảm  chất thải trong quá trình sản xuất

Hệ thống Hybrid Waterborne - UV trên MDF
•  Chi phí năng lượng thấp hơn vì đã có sẵn 
    hơi nước
•  Chi phí sơn phủ thấp hơn / m2

IN KỸ THUẬT SỐ

In kỹ thuật số trên mặt bàn

DiIn kỹ thuật số trên sàn gỗ, tấm và ván

Đọc thêm

https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/cac-nganh-cong-nghiep/noi-that-toa-nha/van_san/flooring-innovations/
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..

VỚI teknos
LUÔN KẾT NỐI 

.

Có rất nhiều lý do tuyệt vời để kết nối với cộng 
đồng Teknos, và đây là 5 lý do hàng đầu:  

1. Bạn luôn được cập nhật thông tin
2. Nhiều mẹo hữu ích và thông tin thú vị
3. Hỏi, nhận xét hoặc khen ngợi - một

cách dễ dàng!
4. Được truyền cảm hứng
5. Tìm hiểu chúng tôi tốt hơn

.

Teknos websites

• Tiếng Anh
Global: www.teknos.com
MY/SEA: www.teknos.my

• Tiếng Việt
www.teknos.vn

Theo dõi, đăng ký hoặc thích phương tiện truyền thông xã hội của Teknos:

Teknos Teknos GroupTeknos Group TeknoscareersTeknos Industrial 
Coatings

https://www.linkedin.com/company/teknos/
https://www.youtube.com/user/TeknosOy
https://twitter.com/teknos_group
https://www.facebook.com/TeknosIndustrialCoatings
https://www.instagram.com/teknoscareers/
https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/newsletter-subscriptions/
https://www.teknos.com/vi-VN/cong-ty/ban-tin-dien-tu/
https://www.teknos.com/vi-VN/son-cong-nghiep/lien-he-teknos-dong-nam-a/yeu-cau-lien-he/


Teknos (VN) Co., Ltd.
B7-01 Nguyen Ai Quoc Street, Nhon Trach Industrial Zone III - Phase 2, 
Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam    
T: +84 93 6072268  |  info.malaysia@teknos.com
www.teknos.vn

WE MAKE THE WORLD
LAST LONGER

Teknos là một công ty cung cấp giải pháp sơn toàn cầu có hoạt động kinh doanh trên 
20 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại sơn 

và chất phủ cho ngành công nghiệp gỗ, ngành xây dựng và người tiêu dùng.

Chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng tìm ra giải pháp thích hợp để đáp ứng mọi nhu cầu. 
Tích góp kinh nghiệm qua nhiều nghiên cứu và phản hồi từ các thị trường trên thế giới, chúng 

tôi không ngừng phát triển các sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng quý khách 
hàng. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm qua nhiều thập niên trong lĩnh vực sản xuất sơn phủ, 

sản phẩm của chúng tôi có thể giải quyết mọi thử thách trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ các vật liệu và 
công trình trong mọi điều kiện thời tiết.

Giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng đồng thời không gây tổn hại và thân thiện với môi trường là tiêu chí 
hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn đi theo mục tiêu tạo ra một thế giới xanh bền vững bằng việc 

không ngừng phát triển các giải pháp sơn phủ thông minh và an toàn cho sức khỏe - thân thiện với môi 
trường, kết hợp với kỹ thuật tiên tến để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ vật liệu và các công trình xây dựng. 

Teknos luôn hợp tác chặt chẽ với khách hàng. Teknos được thành lập vào năm 1948 
và là một trong những công ty gia đình lớn nhất của Phần Lan.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web  www.teknos.com. 




