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• 

• Vật liệu siêu nhẹ
• Siêu bền và ít phải bảo quản
• Chất liệu nhôm

• Chiều dài tối đa 2400mm, quy cách hiệu quả 105mm x 25mm 
• Tấm nhôm dày 1mm
• Khoảng cách tiêu chuẩn giữa các tấm 150mm

• 

• Phù hợp với trang trí nội ngoại thất
• Phù hợp với các thiết kế đứng hoặc nằm
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ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU
DML 235D | TRẦN BAFFLE 

• Kích thước xương nhôm hollow 38mm (cao) x 80mm (rộng) x 1mm (dày) x 6100mm (dài)
• Khoảng cách tối đa giữa 2 xương hollow không quá 900mm đối với cao độ trên 10m
• Khoảng cách xương tối đa giữa 2 xương: 1200mm

LOẠI XƯƠNG | XƯƠNG NHÔM HOLLOW 

DML VIET NAM CO.,LTD
Cung Cấp Trần Nhôm và Lam Chắn Nắng Malaysia

DML Products Sdn. Bhd. là nhà sản xuất trần và lam kim loại từ Malaysia, sử 
dụng công nghệ kĩ thuật tiến tiến để cho ra đời những sản phẩm có đặc tính 
công nghiệp và kỹ thuật dành cho những thiết kế độc đáo.
DML cung cấp đa dạng những sản phẩm thiết kế có chất lượng cao với độ bền 
cao, chắc chắn và dễ dàng lắp đặt. Sản phẩm của chúng tôi được làm từ 
nguyên liệu nhôm hoặc hợp kim nhôm với lớp sơn phủ bằng polyester và sơn 
màu tĩnh điện được làm theo yêu cầu. Với màu sơn phủ men nung hoặc màu sơn 
phủ tĩnh điện, sản phẩm cuối cùng được bảo đảm sẽ làm nổi bật vẻ bề ngoài 
cho những công trình xây dựng.
Những dòng sản phẩm DML phù hợp cho việc lắp đặt nội ngoại thất ví dụ nhà 
dân, khu thương mại phức hợp, chung cư cao tầng, sân bay, nhà ga , trường đại 
học, cao đẳng, trạm thu phí, trạm xe bus, văn phòng, văn phòng trưng bày, 
khách sạn, ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Tấm dạng hình bán nguyện Sản phẩm hoàn thiện được phủ sơn tĩnh điện


