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Tiêu chuẩn tải trọng TCVN 2737 – 1995
Tiêu chuẩn tính toán kết cấu: tiêu chuẩn Úc AS4600

ƯU ĐIỂM
VƯỢT TRỘI04

Khung thép được sản xuất từ thép mạ kẽm,
chống ăn mòn gấp 4 lần thép đen sơn thông 

thường, độ bền hơn 30 năm.

Sản xuất nhanh chóng nhờ công nghệ cán lăn (roll-form) với phần 
mềm PLC tự động hoàn toàn

Sản phẩm có sai số cực thấp do sản xuất không phụ thuộc tay 
nghề công nhân, đảm bảo kích thước chính xác và chất lượng cao 

cho mọi công trình.
Lắp đặt hoàn toàn bằng liên kết bu lông đơn giản và nhanh chóng

Với vật liệu thép mạ kẽm chống ăn mòn cao, sẽ hạn chế tối 
đa việc bảo trì chống sét.

Không cần thay thế trong suốt quá trình sử dụng

SIÊU BỀN – SIÊU NHẸ

NHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC

GIẢM THIỂU BẢO TRÌ VÀ THAY THẾ

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

DURAFRAME là sản phẩm của công ty THÉP TRẮNG đã hoạt 
động trên thị trường hơn 10 năm, với các dự án lớn trong 

ngành công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và dân dụng. 
Chúng tôi cam kết bảo hành 3 năm cho chất lượng vật liệu và 

lắp dựng. Giấy bảo hành được cung cấp chính hãng.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU
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Khung chính làm từ vật liệu thép cường độ cao G450 (cường độ chảy 450Mpa), mạ kẽm Z275 
(hàm lượng lớp mạ là 275g/m2).
Tôn lợp mái vách được làm từ thép mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 (100g/m2) theo tiêu chuẩn 
Úc AS1397 và mạ màu 2 lớp mỗi mặt.
Các bản mã liên kết làm từ thép SS400 (cường độ chảy 235Mpa), mạ kẽm nhúng nóng 50 
micron. 
Bu long mạ kẽm điện phân cao cấp.
Vít bắt tôn mạ kẽm Class3.

Vàng Kem Xanh Dương Xanh Ngọc Sáng Ghi TrắngXanh Hạ Long

Xanh Rêu Đậm Xanh Lam Nhạt Lông ChuộtNâu ĐấtĐỏ Tươi

MÀU SẮC TÔN MÁI VÁCH ĐA DẠNG VỚI 10 MÀU CHUẨN
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Tổ hợp kèo và các phụ kiện liên kết kèo

Lắp dựng cột, cân chỉnh và giằng cột, xà gồ vách

Lần lượt lắp đặt kèo 1 & 2, cân chỉnh từng kèo và giằng tạm

Lắp đặt 100% hệ giằng khóa khung 1 & 2 và xà gồ theo thiết kế

Tiếp tục lắp đặt từng kèo còn lại và hệ giằng (nếu có)  

Cân chỉnh toàn bộ hệ khung ngay thẳng

Lắp đặt 100% xà gồ mái vách và giằng xà gồ

Xiết 100% bu long kết cấu đủ lực theo tiêu chuẩn 

Di chuyển tôn lên cao mái vách bằng biện pháp an toàn 
và tránh trầy xướt

Neo buộc tôn chắc chắn vào khung nhà phòng gió lớn

Định vị và lắp đặt tấm tôn đầu tiên ke thật thẳng

Chủng loại vít và vị trí bắt vít theo đúng qui định của từng 
loại sóng tôn mái & vách

Tiếp tục lắp đặt các tấm tôn tiếp theo, kiểm tra ke tôn sau 
khi lợp được mỗi gian

Liên tục vệ sinh mạt sắt do bắt vít gây ra trên bề mặt tôn

Vệ sinh tôn vào cuối ngày cho khu vực đã thi công.

BƯỚC 1: LẮP ĐẶT HỆ KHUNG

BƯỚC 2: LẮP ĐẶT TÔN MÁI & VÁCH

Di chuyển máng xối lên cao bằng biện pháp an toàn và 
tránh trầy xướt

Các tấm máng xối và diềm phải có khoảng chồng mí tối 
thiểu 100mm và 2 đường silicone chống dột bên trong 
khoảng chồng mí

Sử dụng đúng loại vít cho máng xối & diềm

BƯỚC 3: LẮP ĐẶT DIỀM VÀ MÁNG XỐI

QUI TRÌNH LẮP DỰNG

DIỀM

BẢN MÃ LIÊN KẾT BU LONG NEO

VÍT BẮT TÔNBU LONG KẾT CẤU

PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

MÁNG XỐI 



CÁC DỰ ÁN
THAM KHẢO
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DỰ ÁN:
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

DỰ ÁN:
BAO BÌ NGUYÊN CƯỜNG

DỰ ÁN:
XƯỞNG CHO THUÊ VĨNH TƯỜNG

DỰ ÁN:
TRẠM CHIẾT NẠP GAS

DỰ ÁN:
XƯỞNG SONADEZI

DỰ ÁN:
VINATEX LIÊN PHƯƠNG 

DỰ ÁN:
KHO GẠO CÔNG TÂM
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