ABS DOOR

www.lecmax.com

Thân thiện với
môi trường

ABS DOOR

Friendly with
environment

Độ bền vượt trội

Outstanding durability

An toàn đối với
người sử dụng
Safe for user
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Các dòng sản phẩm
Product Line

GIỚI THIỆU
Introduction

Cửa ABS là dòng cửa với nhiều ưu điểm vượt trội: độ bền cao, không cong vênh trong môi
trường nóng ẩm, không mối mọt, chịu nước.
Cửa ABS có thiết kế tinh tế, nhiều kiểu dáng, màu sắc đa dạng, hoa văn phù hợp cho nhiều
loại không gian khác nhau.
Cửa ABS là sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu sử dụng các sản phẩm từ
gỗ tự nhiên.

MODERN FLAT ABS DOOR

Modern Flat là dòng sản phẩm mang phong cách đơn
giản với bề mặt phẳng. Thiết kế này giúp không gian trở
nên rộng mở hơn.
Modern Flat is a simple style product with a flat surface, with this
design to help the space become more open .

ABS door is a door with many outstanding advantages: high durability, no warping in hot and humid environment, no
termites, water-resistant.
ABS doors have sophisticated design, many designs, diverse colors, patterns suitable for many different spaces.
ABS doors are environmentally friendly, reducing the use of natural products.

MODERN LINE ABS DOOR

Lecmax có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, có thể tư
vấn và thiết kế cho khách hàng trong suốt các giai đoạn
khác nhau của dự án. Nhằm đảm bảo các hạng mục cửa
được trang bị đúng cách. Việc tư vấn phù hợp cũng quan
trọng như chính chất lượng của sản phẩm.

Modern Line là dòng sản phẩm có thiết kế tinh tế với
các đường kẻ trên bề mặt cánh cửa phù hợp với không
gian hiện đại.
Modern Line is a sophisticated product line with lines on the wings
to make the space modern.

Lecmax with a highly specialized technical team, can advise and design
throughout the various stages of the project to ensure that door items are
properly fitted. Appropriate advice is as important as the quality of the
product itself.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, dây chuyền máy móc
hiện đại tự động hóa cao, đội ngũ cán bộ công nhân viên
lành nghề, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015. Lecmax luôn đảm bảo các sản phẩm đưa ra
thị trường đạt chất lượng cao, ổn định và đúng tiến độ.
With more than 15 years of experience, high-tech modernized machinery
line, a team of skilled employees and ISO 9001: 2015 quality management
system. Lecmax always ensures that the products marketed are of high quality, stable and on schedule.

Sản phẩm cửa ABS Lecmax được thiết kế với phương
pháp lắp đặt phù hợp, chăc chắn, ổn định. Lecmax có đội
ngũ công nhân được đào tạo chuyên nghiệp và trang bị
đầy đủ, đảm bảo cho việc lắp đặt đúng quy cách, tạo nên
giá trị hoàn hảo cho sản phẩm.
Lecmax ABS door products are designed with appropriate, stable and
stable installation methods. With a team of professionally trained and fully
equipped workers, ensuring that the right installation creates the perfect
value for the product.
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MODERN DECOR ABS DOOR

Modern Decor là dòng sản phẩm được thiết kế với các
họa tiết trang trí trên bề mặt cánh cửa như: dạng đính
cườm, đính kim cương, đính nhôm hoa văn, inox….
Thiết kế này phù hợp cho không gian hiện đại và sinh
động.
Modern Decor is a product line designed with decorative patterns
on the wing surface such as beaded, diamond, patterned aluminum,
stainless steel .... This product line will help the space become more
lively and fresh.

NATURAL ABS DOOR

Natural là dòng sản phẩm mang phong cách truyền
thống. Thiết kế này với các dạng hình khối phù hợp cho
các không gian tự nhiên và ấm áp.
Nature line is a traditional product line. With shapes that will
help the space become warmer.

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com
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CỬA ABS

MÀU SẮC / COLOR

DARK OAK

06

BROWN OAK

CHERRY

CHERRY

WALNUT

WALNUT

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com

ACACIA

WHITE PEARL

TEAK GRAIN

PINK GRAIN

US201

M4989

ABS doors

MODERN FLAT ABS DOOR

10

MODERN DECOR ABS DOOR

21

MODERN LINE ABS DOOR

12

NATURAL ABS DOOR

30

WHITE GRAIN

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com
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Cấu tạo cửa ABS
About ABS doors

Tiêu chuẩn và chất lượng
Standard and quality

Bảo vệ môi trường / Protect enviroment

Cửa ABS là dòng cửa với nhiều ưu điểm vượt trội: độ
bền cao, không cong vênh trong môi trường nóng ẩm,
không mối mọt, chịu nước, màu sắc đa dạng.
Cửa ABS là sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp
giảm thiểu sử dụng các sản phẩm từ gỗ tự nhiên.
ABS door is a door with many outstanding advantages: high durability, no warping in hot and humid environment, no termites,
water-resistant, diverse colors.
ABS doors are environmentally friendly, reducing the use of natural
products.

Khung cửa / Frame
Khung nẹp phào di động / Flexible frame
Lecmax sử dụng loại khung với hệ thống phào thông
minh có thể dịch chuyển theo chiều dầy của tường. Loại
khung này phù hợp với các loại tường có chiều dầy từ
115-150mm.
Lecmax uses a frame type with an intelligent roll system that can
move along the thickness of the wall. This type of frame is suitable for
walls with a thickness of 115-150mm.

Khung cố định / Fixed frame
Khung cố định Lecmax phù hợp với các loại tường có
chiều dầy từ 110 đến 220mm.
Lecmax fixed frame suitable for walls with a thickness of 110 to
220mm.

Sản phẩm chất lượng cao/ High-quality products

Lecmax áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn
ISO 9001:2015 vào quá trình sản xuất. Với các tiêu chuẩn này
đảm bảo tất cả các sản phẩm đến tay khách hàng đều có chất
lượng cao và ổn định.
Lecmax applies and strictly complies with ISO 9001: 2015 standards in
the manufacturing process. With these standards ensuring all products
delivered to customers are of high and stable quality.

Cánh cửa / Door leaf
1. Lớp Decor sheet với màu sắc đa dạng, khả năng chịu
chầy xước cao / Decor sheet with diverse colors, large scratch

(1) Decor sheet (5) Xương PVC
Bone PVC

resistance

2. Lớp ABS với khả năng chịu lực cao / ABS grade with high

bearing capacity.

3. Lớp MGO/Honeycomb tùy theo lựa chọn của khách
hàng có chức năng tăng cường độ cứng cho cánh cửa /
MGO / Honeycomb paper, depending on the customer's choice, will
enhance the door's stiffness

4. Lớp xương LVL giúp cho cánh cửa cứng, chống cong
vênh dưới tác động của thời tiết/ LVL bone layer helps make the
An toàn cho người sử dụng / Safety for the user

100% nguyên liệu sản xuất cửa được Lecmax nhập khẩu từ
Hàn Quốc đều đạt các chỉ tiêu an toàn cho người sử dụng.
100% of materials for door manufacturing are imported from Lecmax from
South Korea all meet safety standards for users.

door hard, resistant to warping under the impact of weather.

(2) ABS sheet
(3) MGO / Honeycomb

5. Lớp xương PVC với khả năng chịu nước, tăng cường
độ cứng vững cho cánh cửa / PVC bone layer with water

(4) Xương LVL
Bone LVL

resistance, enhance the rigidity of the door.

Bản lề / Hinges

Lecmax sử dụng bản lề thép không gỉ dạng cánh bớm,
đảm bảo khả năng chịu lực và độ bền xoay cao.
Lecmax uses hinged stainless steel hinges, ensuring high bearing
capacity and durability

Gioăng cửa / Gasket rubber

Goăng cửa bằng chất liệu cao xu tổng hợp có độ bền
cao, giúp cho khung và cánh được kín khít, tăng khả năng
cách âm, đồng thời giúp cho cửa đóng, mở được êm ái.
Door gaskets are made of high-strength synthetic material, helping the frame and wings to be tight, increasing sound insulation, and helping the door close and open smoothly.
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MODERN FLAT
LM ABS - F

Modern Flat là dòng sản phẩm mang phong cách đơn giản với bề
mặt dạng phẳng, với kiểu thiết kế này giúp không gian trở nên rộng
mở hơn .
Modern Flat is a simple style product with a flat surface, with this design to help
the space become more open .

LM ABS - F01

LM ABS - F02

LM ABS - F04

MODERN FLAT
ABS DOOR

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

LM ABS - F03

LM ABS - F05

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
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Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com
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MODERN LINE

LM ABS - L

Modern Line là dòng sản phẩm có thiết kế tinh tế với các
đường kẻ trên bề mặt cánh cửa phù hợp với không gian hiện đại.
Modern Line is a sophisticated product line with lines on the wings to make
the space modern.

LM ABS - L01

LM ABS - L02

MODER LINE
ABS DOOR

LM ABS - L03

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com
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MODER LINE

LM ABS - L

LM ABS - L04

Modern Line là dòng sản phẩm có thiết kế tinh tế với các
đường kẻ trên bề mặt cánh cửa phù hợp với không gian hiện đại.
Modern Line is a sophisticated product line with lines on the wings to make
the space modern.

LM ABS - L05

LM ABS - L07

LM ABS - L06

Kiểu loại
Types

Cánh đơn
Single leaf

Rộng

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com

LM ABS - L08

Cao

LM ABS - L09

Width

Height

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

up to 955

up to 2.170

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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LM ABS - L

Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

Types

Single leaf

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com
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MODER LINE

LM ABS - L

LM ABS - L10

Modern Line là dòng sản phẩm có thiết kế tinh tế với các
đường kẻ trên bề mặt cánh cửa phù hợp với không gian hiện đại.
Modern Line is a sophisticated product line with lines on the wings to make
the space modern.

LM ABS - L11

LM ABS - L13

LM ABS - L12

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com

LM ABS - L14

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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LM ABS - L

Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

LM ABS - L15

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com
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MODER LINE

LM ABS - L

LM ABS - L16

Modern Line là dòng sản phẩm có thiết kế tinh tế với các
đường kẻ trên bề mặt cánh cửa phù hợp với không gian hiện đại.

LM ABS - L

Modern Line is a sophisticated product line with lines on the wings to make
the space modern.

LM ABS - L17

LM ABS - L19

LM ABS - L18

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Cao
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Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

LM ABS - L21

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com

LM ABS - L20

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.
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MODER LINE

LM ABS - L

LM ABS - L22

Modern Line là dòng sản phẩm có thiết kế tinh tế với các
đường kẻ trên bề mặt cánh cửa phù hợp với không gian hiện đại.
Modern Line is a sophisticated product line with lines on the wings to make
the space modern.

LM ABS - L23

LM ABS - L24

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Cao

MODER DECOR
ABS DOOR

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
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Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.
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MODERN DECOR

LM ABS - D

LM ABS - D01

Modern Decor là dòng sản phẩm được thiết kế với các
họa tiết trang trí trên bề mặt cánh cửa như: dạng đính cườm,
đính kim cương, đính nhôm hoa văn, inox…. Thiết kế này
phù hợp cho không gian hiện đại và sinh động.

LM ABS - D

Modern Decor is a product line designed with decorative patterns on
the wing surface such as beaded, diamond, patterned aluminum, stainless
steel .... This product line will help the space become more lively and fresh.

LM ABS - D02

LM ABS - D03

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

LM ABS - D04

LM ABS - D05

LM ABS - D06

Cao

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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MODERN DECOR

LM ABS - D

Modern Decor là dòng sản phẩm được thiết kế với các họa tiết
trang trí trên bề mặt cánh cửa như: dạng đính cườm, đính kim
cương, đính nhôm hoa văn, inox…. Thiết kế này phù hợp cho
không gian hiện đại và sinh động.

LM ABS - D

Modern Decor is a product line designed with decorative patterns on the wing
surface such as beaded, diamond, patterned aluminum, stainless steel .... This
product line will help the space become more lively and fresh.

LM ABS - D07

LM ABS - D08

LM ABS - D09

LM ABS - D12

Rộng
Width

Height

Cao

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Single leaf

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com

LM ABS - D11

Kiểu loại
Types

24

LM ABS - D10

Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

Types

Single leaf

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Catalog color may be different from actual colors.
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com
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MODERN DECOR

LM ABS - D

Modern Decor là dòng sản phẩm được thiết kế với các họa tiết
trang trí trên bề mặt cánh cửa như: dạng đính cườm, đính kim
cương, đính nhôm hoa văn, inox…. Thiết kế này phù hợp cho
không gian hiện đại và sinh động.

LM ABS - D

Modern Decor is a product line designed with decorative patterns on the wing
surface such as beaded, diamond, patterned aluminum, stainless steel .... This
product line will help the space become more lively and fresh.

LM ABS - D13

LM ABS - D14

LM ABS - D16

LM ABS - D15

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Cao

Hotline: HN - 0888 233 255; HCM - 0971 918 918
Email: info@lecmax.com; Website: www.lecmax.com

Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.

LM ABS - D18

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

Single leaf

Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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LM ABS - D17

25

Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu sắc thực tế.
Catalog color may be different from actual colors.
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MODERN DECOR

LM ABS - D

Modern Decor là dòng sản phẩm được thiết kế với các họa tiết
trang trí trên bề mặt cánh cửa như: dạng đính cườm, đính kim
cương, đính nhôm hoa văn, inox…. Thiết kế này phù hợp cho
không gian hiện đại và sinh động.

LM ABS - D

Modern Decor is a product line designed with decorative patterns on the wing
surface such as beaded, diamond, patterned aluminum, stainless steel .... This
product line will help the space become more lively and fresh.

LM ABS - D19

LM ABS - D20

LM ABS - D21

Kiểu loại
Types

Cánh đơn
Single leaf

Rộng
Width

up to 955

LM ABS - D22

LM ABS - D23

Cao

Height

LM ABS - D24

Kiểu loại

Rộng
Width

Height

Cánh đơn

up to 955

up to 2.170

Types

up to 2.170

Single leaf

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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Cao

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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LM ABS - P

Natural là dòng sản phẩm mang phong cách truyền thống.
Thiết kế này với các dạng hình khối phù hợp cho các không gian
tự nhiên và ấm áp.
Nature line is a traditional product line. With shapes that will help the space
become warmer.

LM ABS - P01

NATURE
ABS DOORS

Rộng (Width) : 660 - 955
Cao (Height) : 1.910 - 2.170

LM ABS - P02

Rộng (Width) : 650 - 955
Cao (Height) : 1.800 - 2.170

LM ABS - P03

Rộng (Width) : 650 - 955
Cao (Height) : 1.650 - 2.170

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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Cấu tạo cửa ABS Lecmax

NATURE LINE

LM ABS - P

Hướng mở - Mặt cắt điển hình
Door direction - Typical sections

Natural là dòng sản phẩm mang phong cách truyền thống.
Thiết kế này với các dạng hình khối phù hợp cho các không gian
tự nhiên và ấm áp.

Hướng mở / Door direction

Nature line is a traditional product line. With shapes that will help the space
become warmer.

Bản lề trái / Left hinge

LM ABS - P04

LM ABS - P05

Bản lề phải / Right hinge

LM ABS - P06

Mặt cắt điển hình / Typical sections

Phào di động / Flexible brace

Rộng (Width) : 560 - 955
Cao (Height) : 1.650 - 2.070

Rộng (Width) : 560 - 955
Cao (Height) : 1.650 - 2.070

Kích thước lọt sáng / Size of light

Rộng (Width) : 660 - 955
Cao (Height) : 1.910 - 2.070

Kích thước ô chờ / Open hole size

Hèm khung / Wort frame

Kích thước ô chờ / Open hole size
Kích thước lọt sáng / Size of light

Gioăng / Gasket rubber
Tấm ABS / ABS sheet

Vật liệu tăng cứng
Cách âm, cách nhiệt

Tấm ABS / ABS sheet

Xương LVL/LVL bone

Phào cố định /

Xương PVC/PVC bone

Fixed brace

Hardening material
Soundproof, insulation

Xương PVC
PVC bone

Sàn hoàn thiện
Finished floor

Single door cross section
Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm
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Khóa cửa ABS
ABS Lockset

/ ABS Door’s Standard Accessory
/ Lock, handle

/ Door Stop

Door frame size 100

Door frame size 110

Door frame size 130

Door frame size 140

Door frame size 155

Door frame size 160

Door frame size 175

Door frame size 180

Door frame size 195

Door frame size 210

Door frame size 230

Door frame size 245

Door frame size 100

Door frame size 140

Door frame size 180

Door frame size 200

Door frame size 230

/ Typical door frame brace

/ Hinge
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Door frame brace
Size: 60x15
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KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

Dự án: Chung cư 622 Minh Khai
Chủ đầu tư: Handico 5

Dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden
Chủ đầu tư: Công ty CP Địa ốc Bách Việt
Dự án: Căn Hộ Phú Đông Premier
Chủ đầu tư: Phú Đông Group
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Dự án: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án - Bộ y tế
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KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

Dự án: Luxury Park Views
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phan Nguyễn

Dự án: Kenton Node Hotel Complex
Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD – SX – TM Tài Nguyên
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KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

Dự án: Chung cư Felix Home
Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Dự án: Movenpick Resort Waverly Phú Quốc
Tổng thầu: Coteccons
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ABS DOOR

LECMAX HÀ NỘI:
Tầng 28, Tòa nhà Ellipse, 110 Trần Phú, Hà Đông
F28, Ellipse tower, 110 Tran Phu, Ha Dong

Tel: + 84 24 3823 5588

-

Fax: +84 24 3354 5267

MEICO ĐÀ NẴNG:
Số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ
No 224, Xo Viet Nghe Tinh, Ward Khu Trung, Dis. Cam Le

Tel: + 84 2363 697 234

-

Fax: +84 2363 621 544

LECMAX SÀI GÒN:
Số 25, đường số 3, khu phố 6, P. Trường Thọ, Thủ Đức
No 25, Road 3, Quarter 6, Ward Truong Tho, Thu Duc

Tel: + 84 28 38941 836

-

Fax: +84 28 38941 845

NHÀ MÁY:
Lô D, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Lot D, Chau Son Industrial Zone, Award Le Hong Phong, Phu Ly, Ha Nam

Tel: + 84 84 226 6284 485

-

Fax: +84 226 6284 487
Hotline
HN: 0888 233 255
ĐN: 0913 010 482
HCM: 0971 918 918
info@lecmax.com
www.lecmax.com

