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GIỚI THIỆU - INTRODUCTION
Chúng tôi không ngừng phát triển tạo nên GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG RIÊNG BẰNG NIỀM ĐAM MÊ, NĂNG LỰC VÀ
HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC để mang đến cuộc sống thịnh vượng cho khách hàng và đối tác - đây là kim chỉ nam dẫn dắt
chúng tôi trong kinh doanh.
Develop THE UNIQUE VALUES OF PASSION, SKILL AND EFFICIENCY to create the prosperity living for our
customers and business partners are the guidelines integral to our way of doing business.

4.030
16

HƠN 20 NĂM LỊCH SỬ
OVER 20 YEARS
OF HISTORY

80.000.000
60.000
1.000.000
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Nhân viên
Employees

PRIME TRIẾT LÝ
KINH DOANH

Tôn trọng sự công bằng
Adherence to fairness

Tin tưởng vào
giá trị của cá nhân
Belief in the value of
the individual

Công ty thành viên
Subsidiaries
m2 gạch/ năm
m2 tiles per year

Bình nước nóng/ năm
Pcs Water Heater per year

Quan tâm
đến trách nhiệm xã hội
Concern for social
responsibility

Phấn đấu đạt
đến sự xuất sắc
Dedication to Excellence

Business
Philosophy

Lít nước tẩy rửa/ năm
Lit Cleaner Detergent per year
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PRIME TẦM NHÌN Our VISION
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Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực về lĩnh

We are determined to become one of the biggest

vực trang trí bề mặt và thiết bị phòng tắm, không chỉ lớn

Decorative surface and Bathroom providers in the

mạnh về năng lực sản xuất mà còn mang đến những tác

region, not only by capacity but also by positive

động tích cực cho các bên liên quan.

impact to stakeholders.

Chúng tôi không ngừng phát triển nhằm tạo nên giá trị

We will develop the unique values of passion,

đặc trưng riêng bằng niềm đam mê, năng lực và hiệu quả

skill and efficiency to create the prosperity living

công việc để mang đến cuộc sống thịnh vượng cho quý

for our customers & business partners with good

khách hàng và đối tác dựa trên nguyên tắc quản trị doanh

corporate governance & sustainable development

nghiệp và sự phát triển bền vững.

principles.
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CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
OUR MILESTONE

Lĩnh Vực

Khu vực

No

01

Công ty Cổ Phần Prime Vĩnh Phúc

Công ty thành viên

Gạch

Vĩnh Phúc

01

02

Công ty Cổ Phần Prime Tiền Phong

Gạch

Vĩnh Phúc

02

Prime Tien Phong JSC

Tiles

Vinh Phuc

03

Công ty Cổ Phần Prime Đại Việt

Gạch

Vĩnh Phúc

03

Prime Dai Viet JSC

Tiles

Vinh Phuc

Extensive Expansion
Powers the production capacity
with 3 more ceramic tiles
companies
and
rooftiles
company 2000 employees

Bước Đi Đầu Tiên
Nhà máy gạch ốp lát đầu tiên
hình thành tại Vĩnh Phúc, Việt
Nam năm 1999, dưới tên gọi
Công ty TNHH Vĩnh Phúc công
suất 2 triệu m2 mỗi năm và 120
lao động.
The First
The first wall and floor tile
factory in Vinh Phuc was
established in 1999, Vietnam
under the name of Vinh Phuc Co.,
ltd with capacity 2 million sq.m
per year and 120 employees.
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2001
2005

Location

Field
Tiles

Vinh Phuc

04

Công ty Cổ Phần Prime Yên Bình

Gạch

Vĩnh Phúc

04

Prime Yen Binh JSC

Tiles

Vinh Phuc

05

Công ty Cổ Phần Prime Phổ Yên

Gạch

Thái Nguyên

05

Prime Pho Yen JSC

Tiles

Thai Nguyen

06

Công ty Cổ Phần Prime Đại Lộc

Gạch

Quảng Nam

06

PrimeDai Loc JSC

Tiles

Quang Nam

07

Công ty Cổ Phần Prime Ngói Việt

08

Công ty Cổ Phần Prime Trường Xuân

09

Ngói lợp

Vĩnh Phúc

07

Prime Ngoi Viet JSC

Roof tiles

Vinh Phuc

BNN & Chất tẩy rửa

Vĩnh Phúc

08

Prime Truong Xuan JSC

Water heater & Cleaner

Vinh Phuc

Công ty Cổ Phần Prime Đại An

Khai khoáng NVL

Vĩnh Phúc

09

Prime Dai An JSC

Raw Material Processing

Vĩnh Phúc

10

Công ty Cổ Phần Prime Hào Phú

Khai khoáng NVL

Tuyên Quang

10

Prime Hao Phu JSC

Raw Material Processing

Tuyen Quang

11

Công ty Cổ Phần Prime Phong Điền

Khai khoáng NVL

Thừa Thiên Huế

11

Prime Phong Dien JSC

Raw Material Processing

Thua Thien Hue

12

Công ty Cổ Phần Prime Thiên Phúc

Khai khoáng NVL

Thừa Thiên Huế

12

Prime Thien Phuc JSC

Raw Material Processing

Thua Thien Hue

13

Công ty Cổ Phần Prime Đại Quang

Quảng Nam

13

Prime Dai Quang

14

Công ty TNHH MTV TM và XNK Prime

Thương Mại

Vĩnh Phúc

14

Prime One Member EXIM and Trading Co., ltd

Trading

Vinh Phuc

15

Công ty TNHH DV TM và XNK Quốc tế Prime

Thương Mại

Tuyên Quang

15

Prime International EXIM, Service & Trading Co., ltd

Trading

Vinh Phuc

16

Công ty Cổ Phần Prime Group

Vĩnh Phúc

16

Prime Group JSC

Management

Vinh Phúc

Bao Bì

Quản lý

Lớn mạnh
Tăng thêm sức mạnh chủ động
nguyên liệu đầu vào sản xuất
bằng việc thiết lập các công ty
khai khoáng, chế biến nguyên
liệu và các công ty thành viên
khác. Xuất khẩu những sản phẩm
đầu tiên tới Hàn Quốc và Sri
Lanka. Có thêm 6 công ty mới.

Không ngừng mở rộng
Nâng cao năng lực sản xuất với
việc thiết lập thêm 3 công ty
gạch ceramic và 1 công ty sản
xuất ngói với hơn 2000 nhân
viên.

1999

Name of subsidiary
Prime Vinh Phuc JSC

2006

Top 5 Trên Bản Đồ
Gạch Ceramic Thế Giới
Một trong năm nhà sản xuất gạch
Ceramic lớn nhất thế giới (theo
bình chọn của tạp chí World
Ceramic Review).
Top 5th Of Ceramic Tiles
World Map
One of the top five world’s
largest ceramic producers
(ranked by World Ceramic
Review).

Growing
Facilitates the sales channel and
empowers the production input
by setting up mining and raw
material processing companies
and other relevant subsidiaries.
Began to export products to
South Korea and Sri Lanka.
6 more companies

2006
2008

Packaging

Quang Nam

Công Nghệ In Kỹ Thuật Số
Ra mắt nhãn sản phẩm “PRIME
Digit” ứng dụng công nghệ kỹ
thuật số công nghệ tiên tiến
nhất trong ngành công nghiệp
gốm sứ.

2009
2010

Digital Printing Technology
Introduction of a new brand
“PRIME Digit” applied digital
printing technology – the most
current advanced technology in
the ceramic industry

Bước Về Phía Trước

One Step Forward

Hoàn thiện nhà máy sản
xuất gạch lớn nhất đặt
tại khu vực tình
Quảng Nam, miền
Trung Việt Nam.
Công suất 24 triệu/m2
năm.
Diện tích 338,000m2.

Complete the
largest tiles factory
located in Quang
Nam Province - the
Central of Vietnam.
Production capacity
is 24 million sq.m
per year. On
338,000 sq.m in
area.

2011

Cải thiện hệ thống quản lý sản
xuất thông qua thành quả đạt
được và duy trì hệ thống ISO
14001 & OHSAS 18001, ISO
50001 tại tất cả các nhà máy sản
xuất.

2013

Phát Triển Kinh Doanh Bền Vững
Hợp tác với tập đoàn Siam
Cement Group (SCG). Đẩy mạnh
phát triển sản phẩm mới, nguồn
lực nhân sự và sản xuất mang
đến những giải pháp tốt hơn cho
môi trường sống.
Sustainable Business Growth
& Development
Co-operated with Siam Cement
Groups (SCG) Enhance new
product development, human
resources and production for
better habitat solutions.

Improve the system of management in prodution by achieving
and maintaining ISO
14001 & OHSAS 18001, ISO
50001.

2014
2016

Present

Ngày nay Tập đoàn Prime tiếp
tục định hướng phát triển bền
vững và cung cấp những giải
pháp tốt hơn cho môi trường
sống, không chỉ bằng những
nhãn hiệu hàng đầu với thiết kế
theo xu hướng mới mà còn bởi hệ
thống sản xuất luôn đạt theo các
tiêu chuẩn quốc tế.
Prime Group keeps directing it
to the sustainable development
and providing better habitat
solutions, not just by its leading
brands with trendy designs, but
also with production plants
meeting the world class quality
standards.
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CANADA

UNITED
KINGDOM
BELGIUM

GERMANY

FRANCE

UNITED STATES
OF AMERICA

KOSOVO

GREECE

SOUTH
KOREA

SYRIA
AFGANISTAN

IRAQ
JORDAN

SAUDI
ARABIA

NEPAL

PAKISTAN

KUWAIT
QATAR

UAE

BANGLADESH

INDIA

OMAN

TAIWAN
MYANMAR

YEMEN

LAOS

THAILAND

VIETNAM

PHILIPINES

KAMBOJA

ETHIOPIA
PANAMA

SRI
LANKA

SOMALIA
MALDIVES

BRUNEI
MALAYSIA

INDONESIA

PRIME

COMOROS

&

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU
GLOBAL NETWORK

MADAGASCAR

MAURITIUS

REUNION

AUSTRALIA

NEW
ZEALAND

Asia/ Châu Á
Bahrain/ Bahrain
Brunei/ Brunei
Cambodia/Campuchia
India/Ấn Độ
Indonesia/In-đô-nê-xia
Iraq/Irắc
Korea/ Hàn Quốc
Laos/Lào
Malaysia/Malaixia
Myanmar/ Myanmar
Nepal/ Nêpan

Pakistan/Pakistan
Philippines/Philippin
Qatar/ Qua ta
Saudi Arabia/ Ả Rập Xê Út
Sri Lanka/ Sri Lanka
UAE/ Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất
Taiwan/Đài Loan
Thailand/Thái Lan
Yemen/Yê-men

Europe/ Châu Âu
Belgium/ Bỉ
France/ Pháp
Germany/ Đức
Greece/ Hy Lạp
Kosovo/ Kôsôvô
United Kingdom/ Anh quốc

Africa/ Châu Phi
Ethiopia/ Ethiopia
Madagascar/ Madagascar
Mauritius/ Đảo Mauritius
Reunion Island/ Đảo Reunion
Somalia/ Somalia

America/ Châu Mỹ
Canada/ Canada
Panama/ Panama
USA/ Hoa kỳ

Vận hành 16 công ty
03 văn phòng đại diện (Việt Nam)
Hơn 120 nhà phân phối nội địa
35 nước xuất khẩu
16 operating companies
03 representative offices (Vietnam)
more than 120 local distributors
35 export countries

Australia/ Châu Úc
Australia/ Australia
8
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tiếp cận môi trường xanh,
mang đến những giải pháp tốt hơn
cho môi trường sống.
Prime đang hiện thực hóa giải pháp tốt
hơn cho môi trường sống bằng việc đầu
tư và ứng dụng công nghệ sản xuất mới
và hợp tác chặt chẽ với các nhà cung
cấp và sản xuất hàng đầu thế giới. Bên
cạnh đó, Prime chú trọng phát triển
nguồn nhân lực, đào tạo và bổ sung
kiến thức trong các môi trường rèn luyện
tích cực trong nước và quốc tế. Quá
trình thiết kế và toàn bộ các khâu tạo ra
sản phẩm của Prime đều tính tới khía
cạnh bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng
lượng và đạt chuẩn quốc tế.
Không những nâng cao nhận thức về
việc bảo vệ môi trường của đội ngũ
nhân viên, Prime còn triển khai các hoạt
động thiết thực tại toàn bộ các nhà máy
sản xuất và đóng góp vào những hoạt
động môi trường tại cộng đồng địa
phương.

Our green approach for better
habitat solutions
Prime realizes better habitat solutions by
investing and applying new production
technologies and closely cooperates with
the world leading suppliers and manufacturers. In addition, Prime focuses on
human resource development, training
and improving additional knowledge in the
positive studying environment domestically and abroad.
All stages from designing to manufacturing of Prime products concerns the
aspects of environmental, energy saving
and international standards.
Not only enhancing the environmental
awareness among the employees, Prime
also implements practical activities in all
factories and contributes to the green
activities in local communities.

Góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và
cộng đồng địa phương
Prime tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành
công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam với những sản
phẩm được thiết kế theo xu hướng mới nhất, đạt chuẩn
quốc tế và thân thiện với môi trường. Đồng thời bằng việc
nghiên cứu và đưa những ứng dụng mới vào sản xuất,
Prime đã cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam những
sản phẩm chất lượng cao và góp phần nâng cao chất
lượng sống người Việt. Hàng năm Prime đều tham gia từ
thiện tại nhiều địa phương, thăm hỏi tặng quà trẻ em
nghèo cùng các đối tượng chính sách, góp sản phẩm xây
dựng nhà tình nghĩa, trường học tại các vùng miền khó
khăn…
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Contribute to the sustainable growth
of Vietnam and the local communities
Prime continues to contribute to the
development of the Vietnam building
material industry with the latest trendy
and environmentally-friendly products, meeting international standards.
While researching and putting the
new applications into manufacturing,
Prime provides Vietnam end-users
with the highest quality products and
enhance Vietnamese lifestyle. Every
year Prime participates in many local
donations, handovers the gifts to the
poor children and the benificiary of
social welfare, using the company
products to build houses, schools in
remote areas ...
11

PRIME &
SẢN PHẨM CHÍNH
MAIN PRODUCTS

PRIME &
HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN
CERTIFICATION SYSTEM

GẠCH ỐP LÁT
WALL & FLOOR TILES
NGÓI LỢP
ROOF TILES
NGÀNH KHÁC
OTHER

SẢN PHẨM CHÍNH
MAIN PRODUCTS

BÌNH NƯỚC NÓNG
WATER HEATER

SẢN PHẨM PHỤ TRỢ
THI CÔNG ỐP LÁT
TILING ACCESSORIES
QCVN 16:2019

BAO BÌ
PACKAGING

12

NƯỚC TẨY RỬA
CLEANING DETERGENT
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GẠCH CERAMIC & GẠCH MEN SỨ
GLAZED PORCELAIN & CERAMIC TILES

PRIME glazed porcelain and ceramic tiles provide a
high quality aesthetic and technical result that is
durable over time and totally reliable in residential
environments, both interiors and exteriors, as well as
in public and industrial applications. We are proud
to have highly experienced design team who work
tirelessly to develop new ideas for optimum interaction of color, pattern and texture. PRIME new product development process ensures each tile is created from the combination of the beauty passion,
technical knowledge and the understanding of
latest trendy design.
Manufacturing in our own factories and owning
several quarries, we have much more control and
influence over the choice of main raw materials and
designs that make up PRIME tiles. We cooperate
with industry leading raw material suppliers and
pigment experts to stay one step ahead of consumer preferences and our distributors to monitor the
quality and service. We work closely with machine
manufacturers and invest on a regular basis in
technology and human resource which help us
deliver higher quality tiles, conform to international
standards.

Sản phẩm gạch ceramic và gạch men sứ PRIME có chất lượng thẩm mỹ
cao và đặc tính kỹ thuật, giúp gạch có độ bền theo thời gian và đội tin cậy
cao khi lắp đặt tại khu vực nội và ngoại thất, từ công trình dân dụng đến khu
thương mại hay công trình công nghiệp. Chúng tôi tự hào có một đội ngũ
thiết kế giàu kinh nghiệm với nỗ lực làm việc không mệt mỏi phát triển
những ý tưởng mới trong phối kết sắc màu, hoa văn. Quá trình phát triển sản
phẩm mới của PRIME luôn đảm bảo sản phẩm được tạo ra có sự kết hợp
giữa niềm đam mê cái đẹp, kiến thức công nghệ và sự thấu hiểu những xu
hướng thiết kế mới nhất hiện nay.
Nguyên liệu được khai thác từ mỏ và sản phẩm được trực tiếp sản xuất từ
các nhà máy do PRIME sở hữu, vì thế chúng tôi hoàn toàn kiểm soát và làm
chủ khi chọn lọc nguồn nguyên liệu chính và các thiết kế tạo lên gạch
PRIME. Hợp tác với chúng tôi là các nhà cung cấp nguyên liệu và chuyên
gia tạo màu hàng đầu thế giới đảm bảo chúng tôi có thể đón đầu, nắm bắt
sở thích của khách hàng; đồng hành với chúng tôi là hệ thống nhà phân
phối hỗ trợ chúng tôi giám sát chất lượng và dịch vụ. Chúng tôi cũng cộng
tác chặt chẽ với các hãng chế tạo máy móc và đầu tư định kỳ vào lĩnh vực
công nghệ và nguồn lực nhân sự nhằm đảm bảo tạo ra sản phẩm gạch ốp
lát chất lượng cao hơn, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.
14
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SẢN PHẨM PHỤ TRỢ THI CÔNG ỐP LÁT
Tiling accessories

KEO CHÍT MẠCH
Trắng/ White

Be/ Beige
PHÒNG KHÁCH

PHÒNG TẮM

PHÒNG NGỦ

PHÒNG BẾP

LIVING ROOM

BATH ROOM

BEDROOM

KITCHEN

Xám/ Grey

Acid

Prime cung cấp các sản phẩm phụ trợ thi công ốp lát
chất lượng cao với keo chít mạch, keo dán gạch và
các sản phẩm ke cân bằng giúp hoàn thiện công
trình của bạn đẹp và đạt tiêu chuẩn cao. Bạn có thể
tìm thấy nhiều lựa chọn đa dạng đáp ứng nhiều mục
đích sử dụng.
Prime has a wide range of quality tile leveling tools,
tile adhesive and grout to fulfill your nice and
high-standard projects. You can even choose from
an excellent choice of all purpose and to meet all
needs.

Ke cân bằng
1,3 mm & 1,5 mm

Nêm cân bằng

Ke chữ thập
1 mm/ 1,5 mm & 2 mm

COST SAVING

ĐỘ BÁM DÍNH CAO

16

DỄ THI CÔNG

BỀN VỚI TÁC ĐỘNG
CỦA THỜI TIẾT

TỐI ƯU CHI PHÍ
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NGÓI LỢP
ROOF TILES

08.04.101

08.04.109

08.04.102

NGÓI PHỤ KIỆN/ ROOFTILES ACCESSORIES
Vị trí
08.06.182

08.06.181

08.06.161

08.06.183

08.06.162

Dòng ngói

08.06.163

Nóc

Cuối nóc

Rìa

Cuối Rìa

Chạc 3 chữ T

Chạc 3 chữ Y

Ngói Hera
Ngói Wave S

08.04.108

Từ sự đam mê lối kiến trúc dân gian, kế thừa hơn 20
năm kinh nghiệm trong ngành gốm sứ, ngói lợp PRIME
thực sự là một lựa chọn ấn tượng tăng thêm giá trị cho
bất kỳ công trình kiến trúc nào từ khu nhà một mái riêng
tư cho tới các công trình công cộng.
Tại PRIME màu sắc có được trên bề mặt ngói được tạo
thành sau quá trình nung dưới nhiệt độ cao và sau đó
tráng phủ men để đảm bảo chúng giữ nguyên sắc màu
ban đầu sau nhiều năm sử dụng. Quá trình này cũng
giúp ngói lợp PRIME cách nhiệt tốt, trọng lượng nhẹ và
có tuổi thọ cao. Mỗi màu ngói được tạo ra một cách
chọn lọc, mang lại sự lựa chọn hoàn hảo cho căn nhà
của bạn khi phối kết với các vật liệu khác.

08.04.113

Inspired by lifestyle of the countryside and guaranteed by 20 year
experience of tile maker, PRIME clay roof tiles is a striking way to
enhance any architecture from small bungalows to large public
institutions.
08.06.101
( Đỏ)

08.06.102
(Socola)

08.06.108
(Ghi xám)

08.06.109
(Xanh tím than)

08.06.113
(Ghi đen)

08.04.1219

08.06.114
(Xanh rêu)
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08.04.114

08.06.115
(Đỏ mận)

08.06.116
(Xanh cô ban)

08.04.1220

08.04.1221

08.04.1222

At PRIME, the colours on the surface of roof tiles are formed by the
firing under an extreme temperature and coated with glaze to ensure
they retain their original tones and hues for many years to come. This
also helps PRIME to deliver the roof tiles with high heat isolation,
lightweight and durability. Each colour is carefully produced,
available to provide you a great choice when scheming with other
materials for your home.

08.06.116
(Xanh dương)
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BÌNH NƯỚC NÓNG
Water Heater

PRIME range of electric water heater provides an efficient, versatile and safe way of heating
water quickly. Whatever the application, owning PRIME water heater means hot water
anytime, anywhere.
With modern in design, have easy to operate controls and comply with safety standard,
PRIME water heater also have a low environmental impact. PRIME offers different types of
electric water heaters for reliable hot water all year long to ensure you will find a hot water
solution to fit your lifestyle and budget.

Sản phẩm bình nướng nóng điện PRIME là giải pháp cung cấp nước nóng
hiệu quả, đa năng và an toàn. Bất kể là sử dụng nước nóng cho mục đích gì
thì khi sở hữu một bình nước nóng PRIME cũng có nghĩa là bạn được đảm
bảo có nguồn nước nóng mọi lúc và mọi nơi.
Với kiểu dáng thiết kế hiện đại, dễ dàng điều khiển và tuân thủ các tiêu
chuẩn an toàn, bình nước nóng PRIME không gây ảnh hưởng tới môi trường.
PRIME cũng cung cấp các loại bình nước nóng điện dung tích và kiểu dáng
khác nhau đảm bảo gia đình bạn có nguồn nước nóng sử dụng quanh năm
và phù hợp với ngân sách cũng như phong cách sống của gia đình bạn.
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Stt

Dung tích
Vol.

1

15L

2

20L

3

30L

PRIME
Bình Vuông
Square type

Bình Chữ nhật
Rectangular type

Bình Vuông
Square type

Bình Chữ nhật
Rectangular type

Bình Vuông
Square type

Bình Chữ nhật
Rectangular type
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Lợi ích của bộ sản phẩm / Benefits of products

TRỢ THỦ VIỆC NHÀ TỪ A-Z

An toàn cho da tay
Safe to hand skin

CÔNG NGHỆ NANO BẠC
SILVER NANO TECHNOLOGY

NƯỚC TẨY RỬA IZY CLEAN
CLEANING DETERGENT

Sạch bóng
Well cleaning

Silver
nano

Hương thơm dễ chịu
Pleasant aroma

Đậm đặc, tiết kiệm hơn
Concentrated liquid, more cost saving

Bộ sản phẩm nước tẩy rửa Izy Clean được phát triển
với công nghệ Nano Bạc - một trong những công
nghệ diệt khuẩn an toàn và hiệu quả nhất hiện nay.
Nano bạc gồm các hạt phân tử bạc siêu nhỏ, có khả
năng tiêu diệt sâu vi khuẩn và nấm mốc ngay khi
tiếp xúc và tiếp tục phát huy tác dụng rất lâu sau đó.
Điều này góp phần bảo vệ bề mặt vật liệu luôn như
mới.
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Nước tẩy rửa phòng tắm
& Nhà vệ sinh
Bathroom & Toilet cleaner

Nước vệ sinh tường
& sàn nhà
Floor & Wall cleaner

Nước tẩy vết xi măng
& vết bẩn cứng đầu
Cement & Tough Stains cleaner

Nước vệ sinh nhà bếp
Kitchen cleaner

Nước rửa chén
Dish washing cleaner

Nước lau kính
Glass cleaner

Izy Clean set is developed with Silver Nano
technology known as one of the most effective
and safe bactericidal technologyies today. Silver
Nano consists of microscopic silver particles,
capable of destroying bacteria and mold as
soon as they come in contact and continue to
work long after that. This contributes to protection of the material surface and keeps its new
fresh look.
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