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Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng tiền thân là công ty Cơ Kim Khí Việt Dũng và 
Công ty TNHH SX&TM tổng hợp Việt Dũng hợp thành được thành lập vào ngày 
28/07/2001, chuyên sản xuất tấm ốp nhôm nhựa phức hợp, tấm trần nhôm thương 
hiệu Alcorest và phân phối nhôm tấm.

Với khẩu hiệu Kiến tạo niềm tin và chính sách “Tất cả cho chất lượng - Chất 
lượng cho tất cả” chúng tôi luôn theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững với những 
sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Việt.

Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng khắp cả nước với hơn 80 đại 
lý, và được ưa chuộng trên cả thị trường trong khu vực và quốc tế như Đài Loan, 
Thái Lan, Hàn Quốc, Australia, CH Séc, Canada... 

Vietdung Aluminium JSC  was established by the two former companies - Vietdung 
Manufacturing & Trading Co.,Ltd and Vietdung Mechanics Co.,Ltd (founded in 2001). The 
company specialises in manufacturing aluminium composite panels, aluminium ceilings 
and supplying aluminium sheets.

With our slogan Build your trust further alongside the principle All for quality. Quality 
for all, we always pursue one ultimate goal that is to bring world-class quality products 
made in Vietnam.

Our products have been widely used across the country with more than 80 sales retailers. 
All above that, we have been reaching out to international market such as Taiwan, 
Thailand, Korea, Australia, Czech Republic, Canada...
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LỜI NGỎ ĐẦU
Là đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm về Tấm ốp nhôm 
nhựa phức hợp và Trần nhôm, ngày nay, trước sự phát triển của thị trường vật 
liệu xây dựng với nhiều chủng loại phong phú, công ty chúng tôi đã dành nhiều 
thời gian nghiên cứu, lựa chọn đầu tư công nghệ tiên tiến nhất nhằm cải tiến chất 
lượng, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm để đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng. 

Với phương châm “Tất cả cho chất lượng – Chất lượng cho tất cả”, cùng với đội 
ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, Nhôm Việt Dũng 
luôn tự hào tin rằng sẽ mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, 
giá cả cạnh tranh và phù hợp nhất.

Sự thành công và phát triển đến ngày hôm nay của Nhôm Việt Dũng là nhờ một 
phần đóng góp không nhỏ của các Quý khách hàng. Qua đây, chúng tôi xin chân 
thành cảm ơn và kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành công.

Trân trọng.

Ông Bùi Trọng Dũng
Nhà sáng lập thương hiệu Alcorest

Mr Bui Trong Dzung - Chairman
Founder of Alcorest

- Tên đầy đủ/ Full corporate name:  CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG
- Tên tiếng Anh/ English name: VIETDUNG ALUMINIUM JOINT STOCK COMPANY
- Mã số thuế/ Tax code: 2500237032
- Vốn điều lệ/ Registered capital: 200,000,000,000 VND
- Trụ sở chính/ Headquarter: Số 1 ngõ 43 phố Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Nhà máy 1/ Factory 1: Lô 10B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Nhà máy 2/ Factory 2: Lô 18 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Nhà máy tại TP HCM/ HCM factory: Lô C4-7 KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM
- Nhãn hiệu đăng ký/ Registered brands:

- Tổ chức chứng nhận phù hợp/ Registered brands:

THÔNG TIN CÔNG TY
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Chặng đường hình thành và lớn mạnh của Công ty CP Nhôm Việt Dũng gắn liền 
với sự phát triển của Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp. Với vị thế của một trong 
những nhà sản xuất tiên phong, Nhôm Việt Dũng luôn không ngừng đổi mới và 
nâng cao chất lượng, dịch vụ để đưa sản phẩm Việt Nam ngang tầm quốc tế. 

1992

2001

2010

2015

2016

2004

2005
2006

2009

Công ty TNHH  
Cơ kim khí Việt 
Dũng ra đời: 
sản xuất máy ép 
gạch, máy móc
cơ khí; kinh doanh
vật tư cơ khí 

Established 
Vietdung 
Mechanical Co., 
Ltd manufacturing 
blink molding 
machines, 
mechanical devices 

Sát nhập Công ty 
TNHH Cơ kim khí 
Việt Dũng và Công 
ty SX & TM tổng hợp 
Việt Dũng Thành lập 
Công ty CP Nhôm 
Việt Dũng

Established Vietdung  
Aluminium JSC and 
trading

Khánh thành nhà 
máy tại TP HCM
Trở thành nhà sản 
xuất Tấm ốp nhôm 
nhựa phức hợp lớn 
nhất Việt Nam

Launched Ho Chi 
Minh factory 
Became the biggest 
ACP manufacturer 
in Vietnam

Ra mắt Tấm ốp
cao cấp 

Released Premium 
ACP line

Khánh thành  
nhà máy 1 tại KCN 
Quang Minh, 
H. Mê Linh

Opened Factory 1
in Quang Minh 
industrial zone, Me 
Linh, Hanoi

Thành lập 
Công ty TNHH 
SX & TM tổng 
hợp Việt Dũng

Established 
Vietdung 
manufacuting 
& trading Co., 
Ltd 

Ra mắt Tấm 
ốp nhôm nhựa 
phức hợp

Released 
Aluminium 
composite 
panel (ACP) 

Ra mắt Trần nhôm

Released Aluminium 
ceilings
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TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

VISION

MISSION
Being a leading manufacturer supplying aluminium 

composite panels, aluminium ceilings, aluminium sheets 
in construction and highly positioned in the regional and  

international market.

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và có 
vị thế trên thị trường quốc tế về lĩnh vực sản xuất, 
cung ứng tấm ốp nhôm nhựa phức hợp, tấm trần, 

nhôm tấm trong xây dựng. 

CHỨNG MINH 
NĂNG LỰC

Đáp ứng nhu cầu của thị trường 
bằng những sản phẩm và dịch vụ có 
chất lượng tốt nhất nhằm đem đến 
cho khách hàng sự hài lòng tối đa. 

To deliver the world class products 
and services meeting market demand 
while serving customer’s satisfaction 
at maximum.
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TẠI SAO NÊN
LỰA CHỌN
NHÔM VIỆT DŨNG?
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT NĂNG LỰC SẢN XUẤT

03 NHÀ MÁY 10 DÂY CHUYỀN

ISO 9001:201550,000m2
TỔNG DIỆN TÍCH SẢN XUẤT

SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC 24/7

HỆ THỐNG QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG

TỔNG CÔNG SUẤT HÀNG NĂM

18,000,000m2

500,000m2
TẤM ỐP NHÔM NHỰA

TRẦN NHÔM

100% imported machinery line with modern and advanced technology, 
meeting special orders.

Technical team of experienced engineers and trained by foreign 
experts.

Independent quality control process is supervised 24/7 throughout the 
production process, 100% finished product inspection rate.

Dây chuyền máy móc nhập khẩu 100% theo công nghệ hiện đại, 
tiên tiến, đáp ứng được các đơn hàng đặc biệt.

Đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư giàu kinh nghiệm và được đào tạo bởi 
các chuyên gia nước ngoài.

Quy trình Quản lý Chất lượng độc lập giám sát 24/7 trong suốt 
quá trình sản xuất, tỉ lệ kiểm tra thành phẩm 100%.
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NHÔM VIỆT DŨNG TỰ HÀO 
LÀ NHÀ CUNG ỨNG VẬT 
LIỆU MẶT DỰNG HÀNG 
ĐẦU VIỆT NAM

SỞ HỮU SỐ LƯỢNG DÂY CHUYỀN 
SẢN XUẤT TẤM ỐP NHÔM NHỰA 
NHIỀU NHẤT VIỆT NAM

We are proud to be a leading supplier 
of facades materials in Vietnam

Đại lý ủy quyền 
trên toàn quốc

Authorised sellers 
in Vietnam

Tốc độ tăng trưởng 
thị trường xuất khẩu

Exporting growth

Diện tích sản xuất

Manufacturing area

Thị phần Tấm ốp nhôm 
nhựa trên toàn quốc

National market share

Sản lượng ACP/năm

ACP yield per year

Cán bộ, công nhân viên

Officers and employees

Nhà máy trên 
toàn quốc

Factories in 
Vietnam

Tốc độ tăng trưởng 
thị trường nội địa

Domestics growth

Cán bộ Kỹ sư, Kỹ thuật 
trình độ cử nhân trở lên

Bachelor graduated 
Technical team

Has the most ACP production lines in Vietnam

BIỂU ĐỒ THỊ TRƯỜNG 
XUẤT KHẨU 

% %

,000 m² %

,000,000 m²

%

Canada

The
Netherlands

The
Czech Republic

Turkey

Korea

Taiwan

Thailand

Australia

New Zealand
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MẠNG LƯỚI 
ĐẠI LÝ TẠI 
VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
TÍNH ĐẾN 
NĂM 2020, 
MẠNG LƯỚI 
GỒM 100 ĐẠI 
LÝ ỦY QUYỀN 
TRÊN 64
TỈNH THÀNH

1. Đối tác thường xuyên | Partners

2 . Được tin dùng bởi | Trusted by:

Ngân hàng
Bank:

Showroom ô tô
Car showroom:

Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng
Hotels & Resorts:

Nhà phát triển BĐS
Real estate group:

Alcorest được phân phối chính qua hệ thống đại lý 
cấp 1 trên toàn quốc. Bằng việc xác định vai trò quan 
trọng của mạng lưới đại lý trong việc đưa sản phẩm 
tới tay người tiêu dùng cuối cùng, Nhôm Việt Dũng 
nên đã thiết lập thành công hệ thống chính sách dành 
cho đại lý, tạo nên sự ổn định và đem lại nhiều quyền 
lợi tới cả người phân phối và tiêu dùng.

The distribution network is established 
by whole sellers across Vietnam. In 
2020, there were 100 sellers, covering 
all 64 provinces. 

1.Gia Lai
83%

4. Nha Trang
68%

7. Hồ Chí Minh
51%

8. Cần Thơ
47%

2. Hà Nội
80%

3. Hải Phòng
73%

5. Đà Nẵng
63%

6. Nghệ An-
Thanh Hóa
55%
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GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

Giải thưởng Sao Vàng
Đất Việt 2013

Top 20 nhãn hiệu hàng đầu 
Việt Nam năm 2017

Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng 
Việt Nam năm 2017

Doanh nghiệp đảm bảo 
chất lượng năm 2017

Giải thưởng Sao Vàng
Đất Việt năm 2018

Cup vàng hội chợ  
VIETBUILD 2008

Cup vàng hội chợ 
VIETBUILD 2009

Cup vàng thương hiệu 
nổi tiếng quốc gia 2010

Giải thưởng doanh nhân 
xuất sắc Đất Việt 2010

Chứng nhận FAST500 2010
(500 DN vừa và nhỏ PT 

nhanh nhất VN)

Thương hiệu nổi tiếng 
quốc gia 2010

Giấy chứng nhận đạt cúp 
vàng thương hiệu ngành 

xây dựng 2008

Top 50 sản phẩm vàng 
dịch vụ vàng Việt Nam 

2013

Bằng chứng nhận đạt cúp vàng 
hội chợ quốc tế hàng công 

nghiệp VN 2007

Bằng chứng nhận đạt cúp vàng
 VTOPBUILD 2011

Thương hiệu mạnh 
Việt Nam 2017 - 2018

Huy chương vàng sản phẩm 
chất lượng ngành xây dựng 

năm 2011 

SẢN PHẨM CHÍNH
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TẤM ỐP NHÔM NHỰA 
PHỨC HỢP

TẤM ỐP TRONG NHÀ Interior cladding panels

Thông số / specifications

Tiêu chuẩn kỹ thuật / technical standards

Tiêu chuẩn kỹ thuật / technical standards

Tiêu chuẩn / Standard

Chiều rộng / Width 1220 mm ± 2 mm

± 3 mm

± 0.2 mm

± 0.02 mm

2440 mm

2,3,4,5 mm

0.06, 0.10, 0.15, 0.18, 0.21 mm

 ≥14 um

Chiều dài / Length

Độ dày tấm / Sheet thickness

Độ dày nhôm(bao gồm sơn phủ)
/ Al thickness

Độ dày lớp sơn (PET) 
/ Coating thickness (PET)

Dùng sai cho phép / Tolerance

Tấm 3 x 0.1mm

Tấm 3 x 0.21mm
Tấm 4 x 0.21mm

Tấm 3 x 0.15 mm

Tấm 4 x 0.3 mm Tấm 4 x 0.5 mm

Phương pháp thử / Test method

Phương pháp thử / Test method

Độ bền uốn / Flexural strength (MPa)

Độ bền uốn / Flexural strength (MPa)

≥ 30 

≥ 45 ≥ 60 ≥ 100 

≥ 7.5

≥ 13 ≥ 16 ≥ 20

≥ 2.3

≥ 3.5 ≥ 3.8 ≥ 7

≥ 10

≥ 13.5 ≥ 15.5 ≥ 22

≥ 2.2

≥ 4 ≥ 5 ≥ 6

≥ 55

≥ 70 ≥ 80 ≥ 95

≥ 40 

≥ 11

≥ 2.7

≥ 11

≥ 3

≥ 60

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

Mô đun đàn hồi / Flexural modulus (GPa)

Mô đun đàn hồi / Flexural modulus (GPa)

Lực chịu xuyên / Perforation force (KN)

Lực chịu xuyên / Perforation force (KN)

Ứng suất cắt / Shear strength (MPa)

Ứng suất cắt / Shear strength (MPa)

Nhiệt độ biến dạng / Deflection 
temperature ( C)

Nhiệt độ biến dạng / Deflection 
temperature ( C)

Lực chịu bóc ở góc 180 /  Peel strength 
(N/mm)

Lực chịu bóc ở góc 180 /  Peel strength 
(N/mm)

˚

˚

˚

˚

TẤM ỐP NGOÀI TRỜI
Exterior cladding panels

Tiêu chuẩn / Standard

Chiều rộng / Width 1220, 1500 mm ± 2 mm

± 3 mm

± 0.2 mm

± 0.02 mm

2440,3000 mm

3,4,5,6 mm

0.21, 0.3, 0.4, 0.5 mm

2 lớp sơn: ≥23   m | 3 lớp sơn: ≥30   m

Chiều dài / Length

Độ dày tấm / Sheet thickness

Độ dày nhôm (bao gồm sơn phủ)
/ Al thickness

Độ dày lớp sơn (PVDF) 
/ Coating thickness (PVDF)

Dùng sai cho phép / Tolerance

Thông số / specifications

µ µ

Được ứng dụng rộng rãi trong

- Ốp trang trí nội thất, mặt dựng của tòa nhà
- Ốp pano, biển quảng cáo, showroom
- Làm đồ nội thất

Tính năng vượt trội: trọng lượng nhẹ, màu sắc hoa văn đa 
dạng phong phú, độ bền màu cao, có khả năng chịu được 
dưới nhiều điều kiện thời tiết, dễ thi công và tạo hình,...

Applications
Exterior and interior decorative claddings, 
advertising signboards, furnitures

Standout features
light weight, range and color diversification, weather 
proof, easy for installation

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 

GB/T 17748:2008 
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ALPES là thương hiệu cho dòng sản phẩm Tấm ốp nhôm nhựa 
cao cấp của Nhôm Việt Dũng, chuyên sử dụng cho các công 
trình lớn đòi hỏi chất lượng và yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian 
bảo hành tới 20 năm 

ALPES is a premium product line for Aluminium composite panel by 
Vietdung Aluminium, specialised for outdoor projects that require top 
class quality and strict technical requirements. The warranty time is 
up to 20 years

Lớp nhôm mác A3003 đảm 
bảo cho tấm cứng cáp

Aluminium A3003 alloy  
guarantees the hardness

of panel

Lớp sơn chất liệu PPG 
DURANAR sơn phủ PVDF 3 lớp

Coating by PPG DURANAR with 
3 layer PVDF coating

Lõi nhựa hàm lượng cao nhựa 
nguyên sinh (LDPE, HDPE)

Plastic core contains high per-
centage of virgin plastic

(LDPE, HDPE)

TẤM ỐP CAO CẤP

Tiêu chuẩn kỹ thuật / technical standards

Tấm 4 x 0.3mm Tấm 4 x 0.5 mm Phương pháp thử / Test method

Độ bền uốn / Flexural strength (MPa) ≥ 90 

≥ 1.8

≥ 6.0

≥ 20

≥ 6.8

≥ 86

≥ 105 

≥ 2.0

≥ 8.0

≥ 25

≥ 7.5

≥ 95

ASTM D790 

ASTM D790

ASTM D732

ASTM D732

ASTM D903

ASTM D648

Mô đun đàn hồi / Flexural modulus (MPa)

Lực chịu xuyên / Perforation force (KN)

Ứng suất cắt / Shear strength (MPa)

Nhiệt độ biến dạng / Deflection 
temperature ( C)

Lực chịu bóc ở góc 180 /  Peel strength 
(N/mm)

˚

Thông số / specifications

Tiêu chuẩn/Standard Dung sai cho phép/Tolerance

Chiều rộng / Width 1220, 1500 mm 

2440, 3000 mm

4,5,6 mm

0.30,0.50 mm

2 lớp sơn ≥ 28 μm 

± 2mm

± 3mm

± 0.2mm

± 0.03mm

Chiều dài / Length

Độ dày tấm / Sheet thickness

Độ dày nhôm (bao gồm sơn phủ)
/ AI thickness

Độ dày lớp sơn (PVDF)
/ Coating thinkness (PVDF)

˚
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Tấm ốp phức hợp lõi nhôm (ACCP) bên ngoài thì giống như Tấm ốp nhôm nhựa 
thông thường (ACP). Điều khác biệt nằm ở công nghệ lõi nhôm. Thay vì sử dụng 
lõi nhựa thì lõi ACCP được cấu thành bởi lớp nhôm có cấu trúc đặc biệt. Do vậy, 
tấm có nhiều đặc tính nổi trội hơn, đặc biệt là khả năng chống cháy.

Aluminium  core composite panel (ACCP) appears like normal Aluminium composite 
panel (ACP).  Instead of using PE core, ACCP’s core is made of aluminium with. Unique 
structure that enhance outstanding features especially the fire-resistance.

TẤM ỐP PHỨC HỢP LÕI NHÔM 
CHỐNG CHÁY

Phẳng hơn / Flatter

Cứng hơn / Harder

Nhẹ hơn / Lighter

Thân thiện hơn / More 
friendly

Chống cháy cấp độ A2 / 
Fire proof level A2

Tiêu chuẩn kỹ thuật / technical standards

Lớp sơn phủ bề mặt
Top coating layer

Lớp nhôm mặt
Top aluminium layer

Lõi nhôm cấu trúc đặc biệt
Aluminium core

Lớp nhôm đáy
Bottom aluminium layer

Tấm 4 x 0.5 mm Phương pháp thử

Tỉ trọng 4594 g/m2

ASTM D1781-98 (2012)

ASTM C297/C297M-15

BSEN13501-1

270 mm N/mm

172.9 MPa

A2 s1 d0

Lực bóc tách 

Độ bền keo (lớp nhôm)

Cấp độ chống cháy

Thông tin tấm ACCP/ technical standards
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TRẦN NHÔM &
LAM CHẮN NẮNG

01 Trần cài | clip-in cellings 

02 Trần thả T-black | Lay-in cellings 

04 Trần C |C-shaped ceilings

03 Trần caro | Grid cell ceilings 

05 Trần nhôm nhựa |Aluminium 
composite ceilings 

Hệ trần kín, không lộ khung xương | Solid ceiling system, 
frames and structures are not visible
Quy cách tiêu chuẩn | Standard size: 600 x 600 mm,
300 x 300 mm, 300 x 600 mm
Đa dạng hoa văn nghệ thuật | Wide range of 
pattern design
Bề mặt đột lỗ, mặt sau có lớp màng tiêu âm 
| Hole punched surface with noise absorbtion sheet 

Hệ trần kín | Solid ceiling system
Lộ khung xương là các rãnh màu đen
| Black frames are visible
Quy cách tiêu chuẩn | Standard size: 600 x 600 mm
Bề mặt đột lỗ, mặt sau có lớp màng tiêu âm
| Hole punched surface with noise absorbtion sheet

Hệ trần kín, không lộ khung xương
| Solid ceiling system, frames and 
structures are not visible
Khổ rộng tiêu chuẩn | Standard 
width: 150, 200 mm
Bề mặt phẳng hoặc đột lỗ | Plain 
surface or Hole punched surface

Hệ trần thoáng | Open ceiling system
Quy cách | Specification: Module 75 x 75,
100 x 100, 150 x 150, 200 x 200
Dễ dàng kết hợp với hệ thống chiếu sáng 
| Easy to set up with lighting system

Hệ trần kín, không lộ khung xương
| Solid ceiling system, frames and 
structures are not visible
Quy cách tiêu chuẩn | Standard size: 
600x600 mm
Bề mặt phẳng hoặc dập huỳnh | Plain 
surface or formed surface

Company profile VietDung    Company profile VietDung    Sản phẩm chính - Main products   Sản phẩm chính - Main products   26 27



06 Trần U | U-shaped ceilings 

Hệ trần mở | Open ceiling system
Gồm nhiều thanh lắp cách đều nhau trên hệ khung |
Aluminium bars carried by frame systems 
Khổ rộng tiêu chuẩn | Standard width: 30, 40, 50 mm
Bề mặt phẳng hoặc đột lỗ | Plain surface or Hole 
punched surface
 

07 Trần B | B-shaped ceilings

Hệ trần mở | Open ceiling system
Gồm nhiều thanh khổ rộng khác nhau lắp xen kẽ |
Various sized aluminium bars
Khổ rộng tiêu chuẩn | Standard width: 30, 80, 130, 180 mm

08 Lam chắn nắng | Sun louvers Thanh lam nhôm lắp trên hệ khung thép |
Alumnium louvers installed on a steel carrier
3 loại: 85C, 85R, 132S | Three groups: 85C, 85R, 132S
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Nhôm nghệ thuật là dòng sản phẩm được phát triển 
bằng kỹ thuật gia công và cắt tân tiến hiện đại chuyên 
nghiệp, tận dụng những ưu điểm tấm ốp nhôm nhựa:
- Màu sắc đa dạng
- Độ bền màu cao
- Khả năng chống chịu độ ẩm và nhiệt độ
- Khả năng tạo hình tốt

Standout Features:
- Wide range of colours
- Colour retention
- Weatherproof
- Easy to form and install

Application:
- Exterior/interior dividers, fences
- Decorative/screen panels

NHÔM NGHỆ THUẬT

CÁC CÔNG TRÌNH
TIÊU BIỂU
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1. Đường đua F1 Việt Nam
Địa chỉ: Mỹ Đình, Hà Nội
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 12000m2
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2. Nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng
Địa chỉ: Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 3000m2

3. Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ
Địa chỉ: Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 3500m2

4. Trung tâm báo chí APEC
Địa chỉ: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 3000m2

5. Nhà Trung tâm Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ: Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 8000m2

2

3

4 5
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6

7 8

6. Khu nghỉ dưỡng khách sạn cao cấp FLC Sầm Sơn
Địa chỉ: TP. Sầm Sơn ,Thanh Hóa
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 2000m2

7. Tổ hợp TTTM và nhà ở Vincom Hà Tĩnh
Địa chỉ: Đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 4000m2

8. Khách sạn Crowne Plaza
Địa chỉ: TP. Viêng-chăn, Lào
Hạng mục sản phẩm: Tấm ốp ACP
Khối lượng: 2000m2
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9

10

11

9. Khách sạn Wyndham Garden
Địa chỉ: Q. Hà Đông, Hà Nội

10. Khu tổ hợp văn phòng - TTTM Zone IIA
Địa chỉ: Q.2, TP. Hồ Chí Minh

11. Tổ hợp nhà mẫu Sky Park Residence
Địa chỉ: Q. Cầu Giấy, Hà Nội
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15

9

12. Vinhomes Metropolis
Địa chỉ: Q. Ba Đình, Hà Nội

13. Tổ hợp TTTM và nhà ở 
Golden Palace
Địa chỉ: Mễ Trì, Hà Nội

14. Trụ sở VOV tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Q.1, TP.Hồ Chí Minh

15. Tổ hợp chung cư cao cấp  
Diamond Bay
Địa chỉ: Q.2, TP. Hồ Chí Minh

12

13

14
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17

16

18 19

16. Nhà máy nước Satori
Địa chỉ: H. Cần Giuộc, Long An

17. Nhà máy Samsung Electronics Vietnam
Địa chỉ: TX. Phổ Yên, Thái Nguyên

18. Hệ thống showroom KIA Motors

19. Nhà ga quốc tế Cam Ranh
Địa chỉ: H. Cam Lâm, Khánh Hòa
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TRÁCH NHIỆM 
XÃ HỘI Nhôm Việt Dũng luôn ý thức rằng mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều là một 

cá thể trong xã hội và có trách nhiệm bảo vệ xây dựng những giá trị tạo nên sự 
phát triển bền vững cho xã hội đó. Nhôm Việt Dũng tự hào đem đến sản phẩm 
thân thiện với môi trường, trong đó có Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp sử dụng 
75% nguyên liệu chính là nhựa tái sinh. 

Why Alcorest ?
Our Aluminium composite panels is made of eco-friendly
raw material where recycle plastic PE takes up 75%
Why Vietdung Aluminium
CSR commitment in all aspects of production and
business activities

- Chỉ sử dụng nguyên 
liệu đầu vào có chứng 
nhận xuất xứ và đảm 
bảo các quy định pháp 
luật về môi trường
- Nâng cao khả năng 
tái sử dụng cho nhiều 
mục đích khác nhau

- Không sử dụng hóa 
chất độc hại
- Giảm thiểu tối đa 
khí thải cho môi 
trường

- Tổ chức đào tạo 
nâng cao kiến thức 
của nội bộ CB CNV về 
trách nhiệm với cộng 
đồng
- Tham dự các hội 
thảo chuyên ngành 
về Vật liệu xanh cho 
tương lai

TRÁCH NHIỆM 
XÃ HỘI
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TRÁCH NHIỆM 
XÃ HỘI

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, 20 năm qua, Nhôm Việt Dũng luôn tuân 
thủ trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội một cách chân thực nhất. 
Điều đó thể hiện qua sự đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nước hàng 
năm, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, thực hiện tốt công tác 
an sinh xã hội, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa 
chung tay vì cộng đồng như Mùa xuân cho em, ...

Vietdung Aluminium acknowledges our responsibilities in all aspecs of society 
and community, which are growing contributions to National budget every year, 
job guarantee for hundreds of labour for a better social security. Moreover, we put 
non-stop motivations to participate in volunteer programs.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG
Email:   alcorest@vietdung.com.vn
Website:      www.vietdung.com.vn

Trụ sở

Tòa nhà 2D, số 1 ngõ 43 Dịch Vọng Hậu,
P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

T: (84) 243 7649666
F: (84) 243 8374020

Nhà máy

NM1: Lô 10B KCN Quang Minh, H.Mê Linh, Hà Nội
NM2: Lô 18 KCN Quang Minh, H.Mê Linh, Hà Nội
Nhà máy Việt Dũng Sài Gòn: Lô C4 - 7 KCN Tân Phú Trung, 
H. Củ Chi, TP. HCM


