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Tôi rất hân hạnh và vinh dự thay mặt cho Zamil Steel Việt Nam được gửi lời chào trân trọng tới toàn thể khách hàng, đối tác và 
bạn bè thân mến của chúng tôi. Xin quý vị vui lòng bớt chút thời gian để xem qua cuốn sách giới thiệu sản phẩm này để có khái 
niệm và hiểu biết hơn nữa về Zamil Steel và các sản phẩm Nhà thép của chúng tôi.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh nhà thép tiền chế và nhận thức sâu sắc về sự tăng trưởng kinh tế trong 
khu vực, Zamil Steel đã giới thiệu Nhà thép tiền chế vào Việt Nam từ năm 1993 và lớn mạnh không ngừng để trở thành Hãng 
sản xuất Nhà thép tiền chế hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương. 

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên đa quốc tịch gồm các chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực nhà thép luôn sẵn sàng đáp ứng 
các yêu cầu về công trình của quý vị, trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại hay dân dụng.  

Với các phần mềm thiết kế tiên tiến, trang thiết bị sản xuất hiện đại, sự cam kết về chất lượng của chúng tôi đã thể hiện qua hơn 65.000 
dự án nhà thép trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mỗi công trình được thiết kế riêng nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của 
khách hàng đã khẳng định cam kết của chúng tôi luôn hướng tới chất lượng hoàn hảo. Khả năng cung cấp đa dạng các lựa chọn cho khách 
hàng bao gồm sản phẩm Nhà thép tiền chế, Kết cấu thép và Hệ mái MaxSEAM, chúng tôi đảm bảo Zamil luôn là nhà cung cấp các 
giải pháp nhà thép toàn diện đáng tin cậy nhất.

Với Tri thức, Hiệu quả, Đổi mới và Tin cậy, chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi để đạt được sự sáng tạo, hiệu quả, chất lượng 
và tiến độ của sản phẩm và dịch vụ.

Xin cảm ơn và hy vọng được hợp tác với quý vị.
Trân trọng,

Tổng Giám đốc � ZSV

Thông điệp của Tổng Giám đốc

tầm nhìn
sứ mệnh

Trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ, giải pháp sáng tạo 
và đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực thép toàn cầu.

Cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao, cùng với các dịch 
vụ và giải pháp về thép cho khách hàng trên toàn thế giới. Áp 
dụng công nghệ tiên tiến trong một môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, liên tục đổi mới, tuân theo những chuẩn mực cao nhất về 
đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, tạo nên nhiều giá trị 
gia tăng cho khách hàng và duy trì lợi nhuận đầu tư bền vững cho 
các cổ đông.
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Zamil Steel Việt Nam - 
kinh nghiệm toàn cầu, 
am hiểu địa phương 

Năng lực thiết kế ưu việt
8 văn phòng thiết kế của Zamil Steel đặt tại 
4 quốc gia trên toàn thế giới (Ả Rập Xê Út, 
Việt Nam, Ấn Độ và Ai Cập) được kết nối với 
nhau thành một mạng lưới rộng khắp, thông 
suốt và luôn cập nhật những phần mềm và 
công nghệ mới nhất trong ngành. Với kinh 
nghiệm cung cấp hơn 65.000 nhà thép đến 
hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới, chúng 
tôi có khả năng thiết kế theo tiêu chuẩn 
quốc tế và đưa ra giải pháp tối ưu nhất đáp 
ứng các yêu cầu về mặt tài chính, kiến trúc 
và chức năng của công trình.

Nhóm kỹ sư thiết kế năng động, sáng tạo, 
trình độ chuyên môn cao của chúng tôi có 
khả năng cung cấp các giải pháp tối ưu nhất 
cho khách hàng. Giải pháp tối ưu do Zamil 
Steel cung cấp còn là sự thống nhất tuyệt 
đối từ khâu thiết kế, triển khai đến giải pháp 
thực tiễn phù hợp nhất cho mỗi công trình.   

Chất lượng đảm bảo 
Tại Zamil Steel Việt Nam, chính sách quản lý 
chất lượng nghiêm ngặt luôn luôn được duy 
trì đồng thời với yêu cầu chất lượng “Made 

by Zamil Steel”. Phòng Quản lý Chất lượng 
với các kỹ sư giỏi được trang bị máy móc và 
thiết bị kiểm tra hiện đại nhất để đảm bảo 
các sản phẩm phải đạt các tiêu chuẩn quốc 
tế trước khi ra khỏi nhà máy.

Các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
Trừ khi có quy định khác của từng khu vực, 
toàn bộ sản phẩm của Zamil Steel đều được 
thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn mới 
nhất của Hoa Kỳ như sau:  

Hướng dẫn kỹ thuật về hệ thống nhà thấp tầng 
Hiệp hội các nhà sản xuất nhà kim loại (MBMA)

Hướng dẫn kỹ thuật về kết cấu thép. Thiết kế theo  
ứng suất cho phép - Viện kết cấu thép Hoa Kỳ (AISC)

Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế thép tạo hình nguội 
Viện nghiên cứu sắt và thép Hoa Kỳ (AISI)

Quy phạm hàn thép kết cấu
Hiệp hội hàn Hoa Kỳ (AWS)

Low Rise Building Systems Manual 
Metal Building Manufacturer’s Association, Inc. (MBMA) 

Manual of Steel Construction - Allowable Stress Design 
American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC)  

Cold Formed Steel Design Manual 
American Iron and Steel Institute. (AISI) 

Structural Welding Code-Steel Manual
American Welding Society (AWS) 

Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) được thành lập năm 1997, là liên 
doanh 100% vốn đầu tư nước ngoài giữa công ty Đầu tư Công nghiệp Zamil, Ả Rập Xê 
Út (ZIIC) với công ty đầu tư thương mại của Nhật Bản, Mitsui & Co,. Hiện nay, với hai nhà 
máy được trang bị hiện đại tại Việt Nam và hệ thống văn phòng bán hàng có mặt tại Thái 
Lan, Singapore, Philippin, Myanmar, Malaysia, Lào, Nhật Bản, Indonesia và Campuchia, ZSV 
là nhà cung cấp và sản xuất nhà thép hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương.

Có trụ sở tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, ZSV là công ty tiên phong cung cấp nhà thép cho 
thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang các nước Châu Á Thái Bình Dương. Sau gần 20 năm 
hoạt động tại khu vực, với trình độ và kinh nghiệm thiết kế lâu năm, khả năng cung cấp các 
giải pháp toàn diện và các nhà máy sản xuất hiện đại, ZSV đã phát triển không ngừng và 
đạt được những thành công liên tục, ngày càng khẳng định vị thế hàng đầu trong việc cung 
cấp các sản phẩm nhà thép chất lượng cao cho thị trường khu vực và quốc tế. 
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Nhà máy Đồng Nai tại Khu Công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Khánh thành năm 2008, nhà máy mới này được trang bị các máy móc và các thiết bị 
hiện đại phục vụ cho sản xuất Nhà thép tiền chế và kết cấu chính.

Tổng diện tích:  45.150 m2

Công suất:  4.500 MT/tháng

Nhà máy Hà Nội tại Khu Công nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Được xây dựng năm 1997, chuyên sản xuất các sản phẩm Nhà thép tiền chế và các 
kết cấu khung chính.

Tổng diện tích:  41.200 m2

Công suất:  5.000 MT/tháng

Nhà máy hiện đại 

Nằm trong số những nhà máy được 
trang bị các máy móc hiện đại nhất tại 
Đông Nam Á, cùng với hơn 35 năm 
kinh nghiệm trong ngành và những 
ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất 
của thế giới, hai nhà máy của chúng 
tôi luôn đảm bảo hiệu suất tuyệt đối. 
Dù công trình của bạn ở Việt Nam, 
Singapore hay bất cứ nơi đâu trong khu 
vực Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi 
cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất 
trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh cam kết chất lượng sản phẩm 
và giao hàng đúng tiến độ, nhà máy 
của chúng tôi có khả năng cung cấp 
rất nhiều ứng dụng phong phú trong 
lĩnh vực nhà thép. Ngoài sản phẩm Nhà 
thép tiền chế, chúng tôi còn sản xuất và 
cung cấp sản phẩm, Thép kết cấu và Hệ 
mái MaxSEAM. Chính sự đa dạng hóa 
sản phẩm này đã giúp ZSV trở thành 
một trong số ít các công ty có khả năng 
cung cấp các “Giải pháp nhà thép 
toàn diện nhất” trong khu vực.
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hệ thống
Zamil Steel toàn cầu

6 Nhà máy tại:
• Hà Nội, Việt Nam
• Đồng Nai, Việt Nam
• Dammam, Ả Rập Xê Út
• Cairo, Ai Cập
• Pune, Ấn Độ
• Ras Al-Khaimah, các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất

8 Văn phòng thiết kế toàn cầu tại
• Hà Nội, Việt Nam
• Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
• Alexandria, Ai Cập
• Cairo, Ai Cập
• Chennai, Ấn Độ
• Dammam, Ả Rập Xê Út
• Kochi, Ấn Độ
• Pune, Ấn Độ

Và 60 văn phòng đại diện tại Châu Á, Châu Phi, Châu Âu và Châu Đại Dương
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 ... và chứng nhận quốc tế

do BVQI, UK cấp do BVQI, UK cấp do BVQI, UK cấp do BVQI, UK cấp

do MLIT, NHẬT BẢN cấpdo MPI, VIỆT NAM cấp do MOT, VIỆT NAM cấp

do FM APPROVAL, US cấp do VET, VIỆT NAM cấpdo SSSS, SINGAPORE cấp
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Zamil Steel Việt Nam - 
nhà cung cấp giải pháp hoàn hảo

Giải Pháp Hoàn Chỉnh
Xây dựng nhà thép là một công việc 
phức tạp. Tại Zamil Steel, chúng tôi đơn 
giản hóa các yêu cầu của khách hàng 
với giải pháp hoàn chỉnh và đồng bộ, 
từ khâu thiết kế, chế tạo đến lắp dựng, 
loại bỏ hoàn toàn những lo ngại không 
đáng có cho quý vị.

Giải Pháp Chi Phí Hiệu Quả
Với đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên 
môn cao, Zamil Steel luôn tiên phong 
trong việc áp dụng và phát triển phần 
mềm thiết kế,  đảm bảo từng chi tiết 
của công trình được tính toán và thiết 
kế tối ưu nhất, đem lại hiệu quả cao 
nhất về chi phí. 
 
Giải Pháp Nhanh
Tất cả các cấu kiện đều được chú ý đến 
từng chi tiết về chất lượng khi sản xuất 
trong nhà máy và chỉ việc lắp dựng tại 
công trường. Chính vì vậy, yếu tố thời 
gian luôn được tính toán kỹ lưỡng từ 
khâu chế tạo, đảm bảo thuận lợi cho 
tiến độ lắp dựng nhanh nhất tại công 
trường. 

Giải Pháp Chất Lượng Hàng Đầu
Nhà máy sản xuất hiện đại với các quy 
trình quản lý chất lượng khắt khe của 
Zamil Steel đảm bảo các sản phẩm có 
chất lượng hàng đầu. Tại Zamil Steel, 
chúng tôi hiểu: Chất lượng phải là yếu 
tố tiên quyết dẫn đến thành công. 

Giải Pháp Toàn Cầu
Zamil Steel đã cung cấp hơn 65,000 
nhà thép đến hơn 90 quốc gia trên 
toàn thế giới, từ các dự án ở vùng tuyết 
thuộc Mông Cổ đến các vùng khí hậu 
nhiệt đới. Với 60 văn phòng bán hàng 
và 6 nhà máy được trang bị hiện đại, 
Zamil Steel có khả năng thiết kế và chế 
tạo theo yêu cầu bất kỳ của khách hàng 
trên toàn thế giới.

Giải Pháp Sáng Tạo
Tại Zamil Steel, chúng tôi luôn luôn 
đổi mới và sáng tạo để tạo giá trị cho 
khách hàng. Sự kết hợp giữa kỹ thuật 
chuyên môn cao trong lĩnh vực Nhà 
thép tiền chế và Thép kết cấu giúp 
chúng tôi có khả năng cung cấp các 
giải pháp sáng tạo và toàn diện đạt kết 
quả cao.

Giải Pháp Đa Dạng
Từ hệ thống mái đến hệ thống sàn, từ 
nhà máy, nhà chứa máy bay, hệ giá đỡ 
ống đến nhà máy hóa dầu, Zamil Steel 
có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế, 
sản xuất và cung cấp các giải pháp nhà 
thép phù hợp.

Giải Pháp Linh Hoạt
Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực thiết kế và sản xuất nhà thép tiền 
chế, Zamil Steel linh hoạt trong thiết 
kế và cung cấp các giải pháp hoàn hảo 
kết hợp giữa ba yếu tố: chức năng, kiến 
trúc và tài chính của công trình. 

Giải Pháp “Xanh”
Mục tiêu của Zamil Steel là phát triển 
bền vững. Sự thân thiện giữa môi 
trường và con người  là cốt lõi của 
mỗi công trình. Mỗi công trình chúng 
tôi luôn kết hợp hài hòa giữa năng 
lượng, ánh sáng và gió tự nhiên. Hơn 
thế nữa, thép còn là một trong những 
nguyên liệu tái chế có nhiều ích lợi cho 
môi trường và được xem là một trong 
những nguyên liệu có tính bền vững và 
tái sử dụng cao nhất. 

Zamil Steel Việt Nam luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và cam kết giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh chóng và hợp lý 
để xứng đáng là nhà cung cấp giải pháp nhà thép hoàn hảo. Zamil Steel với bề dày kinh nghiệm sẽ đem đến cho khách hàng 
sự khác biệt, vượt trên cả mong đợi.  
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nhà thép tiền chế

giải pháp nhà thép toàn diện
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hệ thống  
nhà thép tiền chế
Nhà thép được thiết kế và chế tạo riêng theo yêu cầu của 
khách hàng. Hiệu quả kinh tế đạt được do sử dụng các cấu 
kiện tổ hợp cho các công trình có nhịp dưới 60m, độ cao 
mép mái dưới 30m và cầu trục tải trọng trung bình. 
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Từ lúc khởi công cho tới khi sử dụng, không có hệ thống nhà thép nào có thể so 
sánh được với hệ thống Nhà thép tiền chế Zamil Steel về tiến độ, sự linh hoạt và 
giá trị bền vững. 
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Chiều rộng nhà: Khung phụ thuộc vào 
hệ thống khung chính, chiều rộng nhà 
được tính bằng khoảng cách từ biên 
ngoài của xà gồ tường bên cho tới mặt 
biên ngoài của xà gồ tường bên đối diện.

Chiều dài nhà: Khoảng cách giữa cánh 
ngoài của cột hồi đến cột hồi phía đối 
được coi là chiều dài nhà. Chiều dài nhà 
bao gồm nhiều bước gian. 

Bước gian ở biên: Là khoảng cách từ 
phía ngoài của cánh ngoài cột hồi tới 
đường tim của cột khung bên trong đầu 
tiên.

Tải trọng thiết kế: Trừ khi có quy định 
khác, nhà tiền chế Zamil Steel được thiết 
kế với các tải trọng tối thiểu sau:
Hoạt tải trên mái: 0.57 kN/m2

Tốc độ gió thiết kế: 110 km/h

Thiết kế đối với tải trọng tuyết, động đất 
và tải trọng phụ thêm hay các điều kiện 
khí hậu địa phương khác (nếu cần) phải 
được nêu rõ vào lúc báo giá.

Tải trọng phù hợp theo các qui phạm và 
tiêu chuẩn Hoa Kỳ mới nhất áp dụng cho 
nhà tiền chế, trừ khi có qui định khác 
vào lúc báo giá.

Bước gian trong: là khoảng cách giữa 
các đường tim của hai cột khung chính 
kề nhau. Bước gian thông dụng nhất là 
6m; 7,5m và 9m. Có thể có bước gian 
tới 15m.

Chiều cao nhà: là chiều cao mép mái, 
tức là từ tấm để cột khung chính đến 
điểm đỉnh phía ngoài của thanh chống 
mép mái. Có thể có chiều cao mép mái 
tới 30m. Khi cột được chôn thấp hoặc 
nâng cao so với nền nhà hoàn thiện thì 
chiều cao mép mái là khoảng cách từ 
mức nền hoàn thiện đến đỉnh của thanh 
chống mép mái.

Độ dốc mái (x/10): Là góc của mái so 
với đường nằm ngang. Độ dốc mái thông 
dụng nhất là 0,5/10 và 1/10. Có thể làm 
độ dốc mái bất kỳ.

các thông số kỹ thuật

Chiều dài nhà: nếu có thể, nên giữ cho các bước gian 
đều suốt cả nhà, nếu không thể được thì nên làm cho 
mọi bước gian trong là bằng nhau, hai bước gian biên 
bằng nhau nhưng ngắn hơn bước gian trong.

Ví dụ: Nhà dài 100m sẽ có 10 bước gian trong 9m và 
2 bước gian biên 5m hoặc 11 bước gian trong 8m và 2 
bước gian biên 6m.

Bề rộng nhà: nếu có thể, nên làm chiều rộng nhà là 
bội số của 3m là vì xà gồ mái được đặt cách nhau 1,5m 
tim đến tim và 3m là bằng khoảng cách 2 xà gồ đặt 
mỗi bên đường nóc.

Nhà thép tiền chế Zamil Steel được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng.  
Các tham số cơ bản để xác định một nhà thép tiền chế là:

CỘT GÓC
BƯỚC GIAN BIÊN BƯỚC GIAN BIÊN

CHIỀU DÀI NHÀ

200mm 385mm

20
0m

m

20
0m

m

BƯỚC GIAN TRONG

BỀ
 R

ỘN
G 

NH
À

CỘ
T H

ỒI

CỘ
T H

ỒI

TƯỜNG HỒI
 KIỂU KHUNG CỨNG

TƯỜNG HỒI 
KIỂU CỘT & DẦM

Để biết thêm thông tin, tham khảo cuốn hướng dẫn kỹ thuật 
lắp dựng Nhà thép tiền chế của Zamil Steel.

BỀ RỘNG NHÀ

CH
IỀ

U 
CA

O 
M

ÉP
 M

ÁI

CỘT

KÈO

XÀ GỒ

ĐƯỜNG NÓC

200mm 200mm

1500mm1100mm 400mm

10
ĐƯỜNG NÓC

XÀ GỒ 
ĐỈNH MÁI XÀ GỒ ĐỈNH MÁI

MÁI LỢP

TẤM TƯỜNG

DẦM TƯỜNG

CỐT NỀN 
HOÀN THIỆN

Để biết thêm thông tin, tham khảo cuốn  
hướng dẫn kỹ thuật  lắp dựng Nhà thép tiền chế  
của Zamil Steel.
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Các hệ thống khung chính thông dụng 
nhất được vẽ dưới đây. Chúng đều đối 
xứng so với đường nóc. Cũng có thể 
dùng hệ thống khung không đối 

xứng qua đường nóc hoặc khung 
nhiều nhịp với các mô đun bề rộng 
không bằng nhau nhưng cần nhiều 
thời gian hơn cho thiết kế và giao 

hàng. Khung có thể có dạng hình học 
bất kỳ. Hãy liên hệ với chúng tôi về yêu 
cầu riêng của quý vị. 

hệ thống khung chính

Bề rộng thực tế lớn nhất = 100m
Hệ một nhịp thông (CS)

Bề rộng thực tế lớn nhất = 50m
Hệ một mái dốc (SS)

Bề rộng thực tế lớn nhất = 50m 
Hệ mái riêng (RS)

Bề rộng thực tế lớn nhất = 90m 
Hệ một nhịp mái vòm (AS)

Mô đun Bề rộng thực tế lớn nhất = 70m hoặc
Bề rộng thực tế lớn nhất = 280m
Hệ nhiều nhịp “3” (MS-3)

Bề rộng thực tế lớn nhất = 24m
Gian chái (LT)

Mô đun bề rộng thực tế lớn nhất = 100m hoặc
Bề rộng thực tế lớn nhất = 200m

Hệ nhiều mái dốc (MG)

Bề rộng thực tế lớn nhất = 50m
Hệ tận dụng không gian

Mô đun Bề rộng thực tế lớn nhất = 70m hoặc
Bề rộng thực tế lớn nhất = 210m
Hệ nhiều nhịp “2” (MS-2)

Mô đun bề rộng thực tế lớn nhất = 6m hoặc
Bề rộng thực tế lớn nhất = 12m

Nhà để xe

Mô đun bề rộng thực tế lớn nhất = 70m hoặc
Bề rộng thực tế lớn nhất = 140m
Hệ nhiều nhịp “1” (MS-1)

Mô đun bề rộng thực tế lớn nhất = 70m hoặc
Bề rộng thực tế lớn nhất = 140m

Hệ nhiều nhịp mái vòm (AMS-1)

BỀ RỘNG NHÀ

BỀ RỘNG NHÀ

BỀ RỘNG NHÀ

ZAMIL STEEL KHÔNG CUNG CẤP

ĐƯỜNG NÓC

BỀ RỘNG NHÀ

ĐƯỜNG NÓC

BỀ RỘNG NHÀ

ĐƯỜNG NÓC

ĐƯỜNG NÓC

ĐƯỜNG 
NÓC ĐƯỜNG NÓC

ĐƯỜNG NÓC

MÔ ĐUN BỀ RỘNGMÔ ĐUN BỀ RỘNG

MÔ ĐUN BỀ RỘNG

BỀ RỘNG NHÀ

BỀ RỘNG NHÀ

MÔ ĐUN BỀ RỘNG MÔ ĐUN BỀ RỘNG

MÔ ĐUN BỀ RỘNG MÔ ĐUN BỀ RỘNG

BỀ RỘNG NHÀ

MÔ ĐUN BỀ RỘNG MÔ ĐUN BỀ RỘNG

BỀ RỘNG

MÔ ĐUN BỀ RỘNG MÔ ĐUN BỀ RỘNG

MÔ ĐUN BỀ RỘNG MÔ ĐUN BỀ RỘNG

BỀ RỘNG NHÀ

MÔ ĐUN BỀ RỘNG
BỀ RỘNG NHÀ

MÔ ĐUN BỀ RỘNG

CỘT KHUNG CỨNG
KÈO MÁI CONG

CỘT KHUNG CỨNG

KÈO MÁI CONG

KÈO

CỘT
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hệ cầu trục
Khi cần có hệ cầu trục trong nhà tiền 
chế, Zamil Steel chỉ cung cấp công xôn 
đặt vào cột hay kèo và dầm đỡ đường 
chạy. Zamil Steel cần có thông tin đầy đủ 
về hệ cầu trục của khách hàng để thiết 
kế và dự toán cho nhà có cầu trục. 

HỆ CẦU TRỤC CHẠY TRÊN

CỐT NỀN HOÀN THIỆN

VAI CỘT

TỜI

CẦU CẦN TRỤC

DẦM CẦU TRỤC

KHUNG CỨNG

CỐT NỀN HOÀN THIỆN

TỜI

CẦU CẦN TRỤCDẦM CẦU TRỤC

KHUNG CỨNG

GỐI TREO

HỆ CẦU TRỤC TREO DƯỚI

HỆ CẨU CHẠY TRÊN RAY

CỐT NỀN HOÀN THIỆN

KHUNG CỨNG GỐI TREO

CẨU MÔ NÔ RAY

DẦM MÔ NÔ RAY
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hệ sàn lửng
Kết cấu sàn lửng tiêu chuẩn Zamil Steel 
gồm một mặt sàn thép tựa trên các dầm 
phụ bắt cứng vào dầm chính của sàn. 
Nếu cần thiết, do tải trọng thiết kế lớn 
thì dầm chính cũng có thể tựa lên các 
cột trung gian. Cánh trên của dầm phụ 
liên kết sát ngay bên dưới cánh trên của 
dầm chính.

Tính kinh tế của hệ dầm phụ chịu ảnh 
hưởng của tải trọng tác dụng (tĩnh tải, 
hoạt tải, tải trọng phụ thêm) và khoảng 
cách cột đỡ sàn. Hãy liên hệ với chúng 
tôi để được khuyến nghị về giải pháp 
sàn lửng kinh tế nhất. Dầm chính nên 
chạy ngang bề rộng nhà và bố trí bên 
dưới kèo khung chính. Dầm phụ nên 
chạy song song với xà gồ dọc theo chiều 
dài nhà.

Có thể có sàn lửng đa cấp, sàn đỡ thiết 
bị, lối đi trên mái và cầu thang, nếu có 
đầy đủ dữ liệu vào thời điểm báo giá.

LIÊN KẾT DẦM SÀN CHÍNH VỚI CỘT KHUNG CHÍNH

DẦM
 TƯỜNG BÊN

TẤM
 TƯỜNG BÊN

NẸP
 MÉP SÀN

TẤM MẶT SÀN

BÀN BÊ TÔNG CỘT THÉP 
(ZAMIL STEEL KHÔNG CUNG CẤP)

DẦM SÀN

CỘT KHUNG CHÍNH

DẦM
PHỤ

LIÊN KẾT DẦM PHỤ VÀO DẦM CHÍNH

TẤM
MẶT SÀN

BÀN BÊ TÔNG CỘT THÉP 
(ZAMIL STEEL KHÔNG CUNG CẤP)

DẦM PHỤ DẦM PHỤ

DẦM SÀN

TẤM
MẶT
SÀN

DẦM PHỤ

DẦM
SÀN

MẶT BẰNG SÀN LỬNG

ĐƯỜNG CHUẨN 
THÉP CỦA 
TƯỜNG HỒI

ĐƯỜNG CHUẨN THÉP CỦA TƯỜNG HỒI

CỘT TRUNG GIAN 
ĐỠ SÀN

ĐI LÊN
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các kết cấu phụ

MÁI VƯƠN TƯỜNG HỒI

MÁI ĐUA

MÁI VƯƠN TƯỜNG BÊN

VÁCH NGĂN DỌC

TẤM TRẦN
 (TUỲ CHỌN)

TẤM TƯỜNG HỒI

KÈO TƯỜNG HỒI

TẤM LỢP MÁINẸP CHỐNG
XÀ GỒ TẤM LỢP MÁITẤM TRẦN

 (TUỲ CHỌN)

NẸP TRẦN

CỘT KHUNG CHÍNH

KÈO KHUNG CHÍNH

MÁNG NƯỚC
KÈO MÁI VƯỜN

TẤM TRẦN
 (TUỲ CHỌN)

NẸP TRẦN

CỘT KHUNG CHÍNH

KÈO MÁI ĐUA

MÁNG NƯỚC TẤM LỢP MÁI ĐUA

TẤM TƯỜNG

DẦM TƯỜNG

TẤM LỢP MÁI

XÀ GỒ

KÈO 
KHUNG CHÍNH

DẦM VÁCH NGĂN

TẤM TƯỜNG 
(TUỲ CHỌN)

BULÔNG 
NEO

TẤM TƯỜNG
 VÁCH NGĂN

GÓC ĐÁY

ĐINH
 BÊ TÔNG

CỘT
 VÁCH NGĂN

CỐT NỀN 
HOÀN THIỆN
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Để biết thêm thông tin, tham khảo cuốn hướng dẫn kỹ thuật lắp dựng Nhà thép tiền chế của Zamil Steel.

MÉP MÁI CONG NHÔ RA (CÓ MÁNG)

MẶT DIỀM TƯỜNG VƯỢT MÁI

MẶT DIỀM ĐỨNG CÓ TẤM SAU VÀ MÁNG XỐI

MẶT DIỀM CONG TRÊN VÀ DƯỚI

TẤM LỢP MÁI
XÀ GỒ

KHUNG CỨNG

TẤM CONG

TẤM TƯỜNG

DẦM TƯỜNG

MÁNG XỐI

TẤM TRẦN
 (TUỲ CHỌN) KHUNG CỨNG

MÁNG 
XỐI

TẤM TƯỜNG
MẶT DIỀM

TẤM CHE SAU

CHẮN TRƯỚC ĐỈNH

KHUNG CỨNG

DẦM TƯỜNG

MÁNG XỐI

TẤM CHE SAU

CHẮN TRƯỚC ĐỈNH

TẤM TƯỜNG MẶT DIỀM

NẸP

KHUNG CỨNGTẤM
 TƯỜNG

TẤM TƯỜNG
 MẶT DIỀM

ỐNG MÁNG
 ĐỨNG

TẤM MẶT DIỀM 
CONG TRÊN

TẤM MẶT DIỀM
 CONG DƯỚI

TẤM CHẮN SAU 
(THEO TIÊU CHUẨN MÁNG XỐI)

MÁNG XỐI HOẶC 
MÁNG NƯỚC
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CẤU KIỆN KHUNG CHÍNH
(Cường độ chảy tối thiểu là 34,5 kN/cm2)

KÈO ĐIỂN HÌNH CỘT ĐIỂN HÌNH

CẤU KIỆN THỨ YẾU
(Cường độ chảy tối thiểu là 34,0 kN/cm2)

THANH “Z” ĐIỂN HÌNH                            THANH “C” ĐIỂN HÌNH

HỆ GIẰNG

ĐAI ỐC

LONG ĐEN (VÒNG ĐỆM)

BẢN ĐỆM TRONG

TẤM ĐỆM *

THANH GIẰNG

Thép tấm cao cấp theo tiêu chuẩn ASTM A572 cấp 345 loại 1 (hoặc tương đương). Sơn tại nhà máy lớp lót ôxy đỏ/ xám tối thiểu 38 micron 
DFT.

(Có các bề dày 1,5mm; 1,75mm; 2,00mm và 2,5mm) Thép cán nguội được làm từ thép cuộn theo tiêu chuẩn ASTM A653M-2000 cấp SS 340 
loại 1 hoặc tương đương với lớp mạ kẽm Z275 (275g/m2).

Thanh giằng thép tròn phù hợp tiêu chuẩn JIS G3101 SS400 (hoặc tương đương) có cường độ bền kéo 40.0kN/cm2 (có các loại thanh giằng 
khác theo tuỳ chọn tại phòng thiết kế của Zamil Steel). 

các thành phần kết cấu

GHI CHÚ CHO LIÊN KẾT TẠI KHUỶU NỐI:
*  Trong trường hợp chiều cao của khuỷu liên kết nhỏ hơn 400mm và độ dày bụng là 8mm thì thông thường không cần dùng tấm đệm. 
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các loại tấm tôn
Kim loại nền của tấm tôn 1 lớp là thép 
với cường độ chảy 34,0 kN/cm2, mạ 
Zincalume (tức là 55% kẽm và 45% 
nhôm) theo tiêu chuẩn ASTM A792M-SS 
cấp 340 hệ 2 (hoặc tương đương).

Tấm tường và mái được sơn một lớp sơn 
hoàn thiện epoxy dày 5 micron + lớp sơn 

chống chịu thời tiết dày 20 micron ở mặt 
ngoài và lớp sơn epoxy dày 5 micron + 
lớp sơn polyester thường dày từ 5 đến 7 
micron ở mặt trong.

(Xem trang 21 để có những lựa chọn cho 
độ dày và màu của tấm tôn).

TẤM TÔN BIÊN DIỆN “S”: DÀY 0,5 MM 
(Ứng dụng cho tường và mái)

MÔ ĐUN = 1000

250

34

250 250 250

TẤM TÔN BIÊN DIỆN “K”: DÀY 0,7MM 
(Ứng dụng cho sàn lửng)

MÔ ĐUN = 900

209 209241 241

54
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các phụ kiện của 
nhà thép

Cửa sổ Cửa chớp cố định Cửa chớp lật 

Cửa trượt 

Thông gió mái 

Tấm mái lấy sáng

Cửa cuốn

Thông gió nóc 

Tấm tường lấy sáng 

Cửa đi

Quạt điện 

Tấm cách nhiệt 
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màu tiêu chuẩn 
của tấm tôn

Màu thực tế có thể hơi khác màu in ở đây. Xin xem “Bảng màu và chi tiết kỹ thuật tấm tôn” của Zamil Steel để có màu thực.
Tấm thép kẽm trắng có bề dày danh nghĩa 0,5mm với các màu tiêu chuẩn.
Tấm tôn có thể được đặt hàng riêng cho các yêu cầu về kim loại nền, sơn phủ, hoàn thiện, màu sắc và bề dày. 

* Hãy liên hệ với chúng tôi về giá cả và thời gian giao hàng.

Kẽm trắng (Plain Zincalume) Trắng đục (Frost White)Xanh lá cây (Cactus Green) Xanh lơ (Shasta Blue) Xanh đậm (Galaxy Blue)

các phụ kiện khác
Bulông neo

Các loại vít và đinh tánĐai ốc nối Tấm xốp, Matit cuộn và matit chảy

Bulông và long đen Miếng đệm
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DIỀM CHẮN NƯỚCDIỀM NẸP
(ô cửa mở khung)

DIỀM GÓC
(chỗ giao tường hồi và tường bên)

NẸP CHẮN NƯỚC DIỀM HỒI
(chỉ ở tường hồi)

bộ phận 
thoát nước

Máng mép mái và ống đứng được làm bằng cùng loại vật 
liệu với tấm tôn một mặt và có đủ loại màu tiêu chuẩn của 
tấm tôn.

Máng xối làm bằng Zincalume tròn dày 1mm.

Zamil Steel không cung cấp ống đứng bên trong dùng cho 
các máng xối.

diềm nẹp Diềm nẹp làm bằng cùng loại vật liệu như tấm panen một 
mặt và có đủ các màu tiêu chuẩn của tấm panen. Dưới đây 
là các loại nẹp diềm thông dụng nhất trong nhà thép tiền 
chế của Zamil Steel.

KHE NỐI MẶT TRONG
73

MÀU
MẶT NGOÀI

MÁNG NƯỚC ỐNG MÁNG ĐỨNG

KIỂU I

KIỂU II

MÁNG XỐI
MÁNG XỐI

MÁNG XỐI
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thép kết cấu

giải pháp nhà thép toàn diện
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Từ năm 1983 đến nay, không những là 
nhà sản xuất sản phẩm nhà thép tiền 
chế lớn nhất thế giới mà Zamil Steel 
tiến hành đa dạng hóa sản phẩm với 
sản phẩm Thép kết cấu, ứng dụng cho 
ngành công nghiệp và thương mại. 
Phát triển không ngừng và gặt hái 
nhiều thành công, hiện nay Zamil Steel 
đã được biết đến như một nhà cung 
cấp và sản xuất Thép kết cấu hàng đầu 
tại Trung Đông.

Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm tại 
khu vực Trung Đông, Zamil Steel đã mở 
rộng mạng lưới sản xuất Thép kết cấu 
tại Việt Nam. Một dây chuyền sản sản 
xuất thép kết cấu hiện đại được lắp đặt 
tại Nhà máy Zamil Steel Đồng Nai, Việt 
Nam năm 2008, nhằm chế tạo những 
sản phẩm thép kết cấu để cung cấp cho 
thị trường Việt Nam và khu vực. 

Chiến lược dự toán : Nhanh, Khái 
quát và Thực tế
Nhóm dự toán phòng Thép kết cấu 
Zamil Steel Việt Nam (SSD) ứng dụng 
một chiến lược thiết kế dự toán khái 
quát, theo đó, thiết kế dự toán không 
chỉ là việc dự tính chi phí cho kết cấu 
thép của dự án, mà còn là sự lắng nghe 
chủ đầu tư và thấu hiểu các mục tiêu 
của dự án, thấu  hiểu hệ thống kết 
cấu, lắp dựng và chi phí của nó. Đó 
còn là sự thấu hiểu giá trị của từng kết 
cấu thép, không chỉ khi các chi tiết rời 
xưởng chế tạo, mà còn cả khi nó được 
lắp dựng. Đó cũng chính là nỗ lực để 
kiểm soát hiệu quả và năng suất lượng 
thép cho một dự án.

Đội ngũ kỹ sư dự toán của Zamil Steel 
Việt Nam có các kỹ năng và kinh 
nghiệm để dựa vào các đặc điểm kỹ 

thuật và yêu cầu của kết cấu của từng 
dự án, từ đó, đưa ra một ngân sách phù 
hợp cho tất cả các hoạt động liên quan, 
bao gồm: thiết kế chi tiết, chế tạo, sơn, 
vận chuyển và lắp dựng.

Sau khi đã nhận được Yêu cầu báo giá, 
Danh mục Tổng khối lượng của khách 
hàng, Bản vẽ và các tài liệu liên quan 
từ văn phòng bán hàng, đội ngũ kỹ sư 
dự toán sẽ xem xét ý tưởng nền tảng 
của dự án, đồng thời sẽ yêu cầu bổ 
sung tài liệu và làm rõ các các thông 
tin có liên quan khác. Khi tất cả các 
thông tin đã được cung cấp đầy đủ, kỹ 
sư dự toán sẽ tiến hành tính toán chi 
phí và chuẩn bị Bản Chào hàng. Bản 
Chào hàng sẽ được kiểm tra, xem xét 
và chỉnh sửa để đảm bảo mọi giả định 
và thay đổi đều đã được liệt kê, và giá 
trong Bản Chào hàng là mức giá hợp lý 
nhất để có thể thỏa mãn các yêu cầu 
của khách hàng.
  
Mục tiêu của đội ngũ kỹ sư dự toán 
Thép kết cấu là tập trung vào mục tiêu 
trở thành “Nhà cung cấp dự toán kết 
cấu thép chính xác nhất, cạnh tranh 
nhất trên thị trường khu vực, tiến tới 
mục tiêu chinh phục sự hài lòng toàn 
diện của khách hàng.”

Quản lý dự án có hệ thống:
Để có được những sản phẩm như mong 
muốn của tất cả các dự án, Zamil 
Steel có đội ngũ Quản lý dự án gồm 
các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm lên 
kế hoạch và quản lý toàn bộ các hoạt 
động của dự án.

Ngay khi nhận được dự án, kỹ sư dự 
án được chỉ định chịu trách nhiệm tất 
cả các vấn đề về kỹ thuật đến khi dự 

án kết thúc. Kỹ sư dự án sẽ sử dụng 
phần mềm thích hợp để lên kế hoạch 
giao hàng, bao gồm các hạng mục, 
thời gian, các yêu cầu đặc biệt và quy 
mô và độ phức tạp của dự án. Với mỗi 
dự án, Kỹ sư phụ trách có trách nhiệm 
giám sát, phối hợp và báo cáo chi tiết 
tiến trình của dự án bằng phần mềm 
quản lý dự án của Zamil Steel - Hệ 
thống Oracle ERP (Oracle ERP System) 
giữa các phòng ban. Chính phần mềm 
này giúp tiến trình thực hiện dự án đạt 
hiệu quả cao nhất và rút ngắn thời gian 
sản xuất, đảm bảo lịch giao hàng đúng 
cam kết.

Trình độ thiết kế và kỹ thuật cao
Các kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp và 
giàu kinh nghiệm của Zamil Steel luôn 
cập nhật các phần mềm thiết kế chi tiết 
và kết nối mới nhất như:
•  STAAD PRO cho thiết kế phân tích 

kết cấu
•  Thiết kế liên kết RAM cho hệ thống 

thép kết cấu
•  AutoCAD & Microsoft Station và kết 

cấu thép TEKLA cho các bản vẽ thiết 
kế chất lượng cao và chính xác. 

•  Chuyên môn hóa các phần mềm thiết 
kế chi tiết tại xưởng

•  CAD kết hợp với thiết bị CNC cho ra 
các sản phẩm nhanh và chính xác.

Công nghệ sản xuất tiên tiến
Với tổng diện tích gần 50.000 m2 nhà 
xưởng, Zamil Steel Việt Nam luôn luôn 
đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất 
bởi sự kết hợp giữa phần mềm thiết kế 
cập nhật nhất và thiết bị sản xuất tiên 
tiến, hiện đại:
•  Dây chuyền đột lỗ CNC kết hợp với 

máy cắt và đột lỗ 
•  Thiết bị cắt khí CNC

thép kết cấu 
của Zamil Steel
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•  Thiết bị khoan lỗ tự động hoàn toàn 
CNC

•  Thiết bị cắt góc tự động hoàn toàn 
CNC

•  Máy uốn CNC
•  Máy cắt ống CNC và máy uốn thanh 

AR-160 có thể thao tác các đoạn cắt 
của thép ống tròn hay vuông và uốn 
các tiết diện rỗng cường độ cao để 
tạo ra kiến trúc đẹp mắt

•  Máy cắt hơi điều khiển CNC
•  Máy cắt dùng màn hình plasma CNC
•  Dây chuyền hàn hồ quang chìm tự 

động hoàn toàn
•  Máy hàn MIG
•  Máy hàn đính đinh
•  Máy phun hạt mài 16 bánh
•  75 chiếc cầu trục nhấc và cầu trục 

chạy trên cao
•  Thiết bị NTD kiểm tra chất lượng hàn
•  Khu vực chuyển hàng đồng bộ
•  Nhân viên hàn có tay nghề cao theo 

tiêu chuẩn AWS/ASME.

Hệ thống tiêu chuẩn và quản lý 
chất lượng
Phòng Quản lý chất lượng nội bộ luôn 
luôn đảm bảo chất lượng của tất cả các 
sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn và 
chất lượng quốc tế một cách nghiêm 
ngặt. Tất cả các hoạt động kiểm tra 
hàng được tiến hành bởi các kỹ sư có 
tay nghề do các ban, ngành có thẩm 
quyền cấp chứng chỉ như:
•  Hiệp hội thử nghiệm không phá hủy 

Cấp II, III của Hoa Kỳ
•  Hiệp hội hàn Hoa Kỳ
•  Hiệp hội Hàn của Anh quốc - chứng 

chỉ hàn và kiểm tra chất lượng tay 
nghề (BGAS - CSWIP).

Dịch vụ hỗ trợ giám sát tại công 
trường
Là một phần trong chiến lược lâu dài 
của Zamil Steel Việt Nam nhằm cung 
cấp cho khách hàng dịch vụ và chế độ 
hậu mãi toàn diện, Phòng Thép kết cấu 
luôn nỗ lực để đảm bảo sự hài lòng của 
khách hàng từ khi ký kết hợp đồng đến 
khi công trình được lắp dựng hoàn tất.
Dịch vụ hỗ trợ giám sát tại công trường 
của Zamil Steel Việt Nam sẽ chỉ định 
(miễn phí) một Giám sát lắp dựng để hỗ 
trợ khách hàng bao gồm và không giới 
hạn những hạng mục sau:
•  Hướng dẫn nhà thầu cách tốt nhất 

để tháo dỡ hàng theo quy trình tiêu 
chuẩn.

•  Phối hợp kiểm tra nguyên vật liệu theo 
danh sách.

•  Hướng dẫn nhà thầu cách lưu trữ và 
bảo quản vật tư.

•  Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt 
tiến trình lắp dựng, bao gồm: lắp bu 
lông neo, kiểm tra bu long cường độ 
cao, kiểm tra độ chịu lực của kết cấu 
khung chính v.v.

•  Hiện diện như một đại diện của Zamil 
Steel và có trách nhiệm phản hồi mọi 
yêu cầu của khách hàng tại công trường.

•  Tư vấn công nhân lắp dựng phương 
pháp chỉnh sửa nguyên vật liệu tại 
công trường (trong trường hợp các 
chỉnh sửa nhỏ).

•  Báo cáo và giải quyết các khiếu nại, 
thiếu, hư hỏng nguyên vật liệu, không 
khớp v.v với sự hỗ trợ từ trụ sở Zamil 
Steel Việt Nam.

Với dịch vụ hỗ trợ này, chúng tôi mong 
muốn đảm bảo công trình của khách 
hàng sẽ được lắp dựng theo đúng bản 
vẽ lắp dựng của Zamil Steel và theo các 
quy trình an toàn lắp dựng tiêu chuẩn.

Ứng dụng của Thép kết cấu gồm:
•  Nhà thép kết cấu
•  Nhà cao tầng
•  Nhà máy khí và hóa dầu
•  Nhà máy công nghiệp nặng
•  Kết cấu đỡ thiết bị
•  Kết cấu gia công
•  Hệ giá đỡ ống
•  Dầm và cột

MÔ HÌNH 3D SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP ZAMIL
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MÁY CÁN LƯU ĐỘNG

hệ thống mái lợp 
hoàn hảo

MÁY GẬP MÉP

Hệ thống mái MaxSEAM của Zamil Steel 
là một trong những hệ thống mái mối 
đứng chịu thời tiết tốt nhất và bền nhất 
hiện nay. Mối nối 360 độ dọc theo các 
mép chống bên của tấm mái; mối nối 
khớp đặc biệt ArtiFloat; một hệ thống 
được thiết kế cẩn thận để đảm bảo độ 
bền, tuổi thọ và khả năng chịu được thời 
tiết, đó là một trong những đặc điểm nổi 
bật của MaxSEAM.

Hệ thống mái MaxSEAM có tác dụng 
như một lá chắn nguyên khối để bảo vệ 
toàn bộ toà nhà của bạn. Đây chính là 
hệ thống mái được khuyến nghị nhiều 
nhất cho các vùng nhiệt đới mưa nhiều, 
có nhiều tuyết hoặc gió mạnh (lốc xoáy). 
Các mối đứng cao 76mm từ phần thấp 
nhất của tấm mái, tạo thành một máng 
xối sâu tạo điều kiện thoát nước mạnh.

Sử dụng máy ghép mép SuperSEAMER 
của Zamil Steel để ghép nối các mép 
chồng bên của các tấm mái liền kề với 
nhau tạo thành một nối khoá ghép gập 
360 độ, mối nới này được trám matít 
bằng máy để bảo đảm cho mối nối vững 
chắc, trám kín, chịu được thời tiết.

Để nâng cao hơn nữa độ kín, chịu được 
thời tiết của hệ thống mái này, có thể 
loại bỏ các mối nối chồng đầu bằng cách 
cách cán các tấm mái MaxSEAM tại chỗ 
bằng máy cán lưu động. Các tấm mái 

MaxSEAM (được cán ở nhà máy) có chiều 
dài tối đa là 11,5m, trong khi các tấm 
mái cán tại chỗ có thể dài đến 90m.

Đảm bảo độ kín dưới bất kỳ điều kiện 
thời tiết nào
MaxSEAM đảm bảo khả năng thoát nước 
mưa và tuyết. Được thiết kế như một 
tấm chắn nước, những mối nối nâng cao 
có tác dụng hỗ trợ cho quá trình thoát 
nước; các mối nối đầu, tấm bít trong, 
tấm bít ngoài, matít tại các khớp nối 
cùng với chất keo chèn bằng máy (bên 
trong mối nối) đảm bảo 100% độ khít 
giữa các tấm nối.

Sự chuyển động do nhiệt
Hệ thống liên kết của mái MaxSEAM 
được thiết kế để xử lý những tác động 
gây hư hại có thể sinh ra do sự chuyển 
động vì nhiệt (đặc biệt là sự nở do nhiệt). 
Kẹp khớp nổi giúp giữ các tấm ở nguyên 
vị trí được giấu bên trong mối nối nâng 
cao. Đó là loại kẹp độc nhất với đặc điểm 
di chuyển được cho phép tấm mái có thể 
giãn nở và co lại theo sự thay đổi của 
nhiệt độ... nghĩa là làm cho bề mặt của 
mái như là “trôi nổi” và có khả năng tự 
điều chỉnh một góc xoay 7o đảm bảo 
mái MaxSEAM luôn luôn phẳng (thẳng) 
trong mọi trường hợp. Hệ thống kẹp giấu 
bên trong cũng làm giảm bớt số liên 
kết đi qua tấm mái, do đó giảm thiểu 
sự rò rỉ.

Tiết kiệm chi phí
Chi phí vòng đời của hệ thống mái 
MaxSEAM thấp hơn so với bất kỳ hệ 
thống mái lợp tấm thép thông thường 
nào khác. Sử dụng thép mạ zincalum 
giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm và 
giảm công việc bảo dưỡng. Thép mạ 
Zincalume là loại thép chống ăn mòn 
phủ hợp kim kẽm/nhôm AZM 150 gồm 
55% nhôm và 45% kẽm.  

Chứng nhận kiểm nghiệm
Mái MaxSEAM đã được kiểm nghiệm 
theo tiêu chuẩn ASTM E1646-95 
“phương pháp kiểm nghiệm tiêu chuẩn 
về khả năng thấm của nước qua hệ 
thống mái kim loại bên ngoài” và ASTM 
E1680-95 “phương pháp kiểm nghiệm 
tiêu chuẩn về tỷ lệ rò rỉ không khí bên 
ngoài” 

Mái MaxSEAM cũng được FM Approval 
(USA) cấp chứng nhận hạng 1 cho 
hệ thống mái phù hợp tiêu chuẩn FM 
Approvals 4471 (1995). Hệ mái mối đứng 
MaxSEAM được đánh giá và kiểm định 
là hệ mái vững chãi đối với mọi loại thời 
tiết và đạt tiêu chuẩn đáp ứng tiêu chí 
khắt khe nhất về an toàn và chất lượng. 
Ngoài ra còn đạt tiêu chuẩn ASTM E108 
kiểm nghiệm về khả năng thấm nước và 
phá hoại do mưa đá.



27

Định mức chịu gió bốc
MaxSEAM đảm bảo định mức chịu gió 
bốc UL90. MaxSEAM đạt được tất cả 
những yêu cầu kiểm nghiệm quy định 
trong Hướng dẫn hệ thống mái kim loại 
mối đứng CEGS 07416. 

Bắt đầu và kết thúc ở vị trí cao 
Hầu hết tất cả các hệ thống mái mối 
đứng khác đều không thể tạo được 
mối nối đứng ở hai đầu của mái do 
đường cắt của tấm mái cuối, với máy 
SuperSEAMER có thể tạo mối nối đứng 
cao 76mm ở hai đầu của mái, vì vậy 
tránh kết thúc ở vị trí thấp và phẳng 
của tấm mái nơi có nhiều khả năng dẫn 
đến rò rỉ nước.

Máy cán di động và Máy ghép mối 
SuperSEAM tại công trường
Mái MaxSEAM được cán tại công 
trường với độ dài lên tới 90m để loại bỏ 
tối đa các mối nối đầu trong hệ thống 
mái khẩu độ lớn. Sử dụng máy ghép 
mối SuperSEAMER của Zamil Steel, các 
mối nối cạnh của những tấm mái liền 
kề được ghép mối lại với nhau thông 
qua tác động cơ học, tạo nên mối nối 
khoá kép 360o và có matít chèn bằng 
máy để tạo ra một hệ thống mái chắc 
chắn, chịu thời tiết và không rò nước 
ở mối nối.

Vật liệu chất lượng cao
Tấm mái MaxSEAM sử dụng thép mạ 
zincalum 18” với độ dày 0,5mm loại 
hợp kim chống gỉ 150g/m2 (cả hai mặt).

Đó là lý do tại sao MaxSEAM đã nhanh chóng trở thành hệ thống mái được 
chọn dùng ngày càng nhiều cho các tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp 
và thương mại.

ĐẦU LỒI ĐẦU LÕM

MẶT CẮT TẤM TÔN MAXSEAM

18 inch / 24 inch

Kẹp được quay khớp và như vậy tấm mái, xà gồ  
và kẹp làm việc như là hoàn toàn thẳng hàng.

Kẹp khớp nổi loại trừ  
kìm giữ và ma sát.



Nhà máy sản xuất nước giải khát Crown tại Đà Nẵng

Nhà máy thép Hoa Sen tại KCN Sóng Thần, Bình Dương

Nhà máy sản xuất Honda tại Vĩnh Phúc

Nhà máy sản xuất Canon tại KCN Thăng Long, Hà Nội

Nhà máy dệt Texhong Ngân Long tại Quảng Ninh

Nhà máy Intel tại Quận 9, TP. HCM

Nhà máy sản xuất giày Nike tại Đồng Nai

Nhà máy Ariston tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Nhà máy sản cuất Yamaha tại KCN Nội Bài, Hà Nội

Trung tâm thương mại tại Hà Nội

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Việt Nam



Nhà máy sản xuất nước giải khát Crown tại Đà Nẵng

Các công trình 
lớn tại  
Việt Nam

Nhà máy Intel tại Quận 9, TP. HCM

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Samsung tại Bắc Ninh

Nhà máy thép SSC Đình Vũ tại Hải Phòng

Nhà máy thiết bị điện tử Sanyo tại khu 
chế xuất Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất Yazaki tại Hải Phòng

Nhà máy Fujitsu tại khu chế xuất Biên Hòa, Đồng Nai

Nhà máy sản xuất phân bón Phú Mỹ tại Phú Mỹ, Vũng Tàu

Nhà máy Foxconn tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Nhà máy Thép Hoa Sen tại Vũng Tàu

Công trình tòa nhà Braun tại Bắc An Khánh, Hà Nội

Dự án khai thác mỏ Núi Pháo tại Thái NguyênNhà máy thép Pomina tại Bà Rịa Vũng Tàu



Nhà chứa máy bay Airasia tại Malaysia

Nhà máy Santics tại Lào

Hệ giá đỡ ống Jurong Aromatics Complex tại SingaporeNhà máy khai thác vàng Boro Gold tại Mông Cổ Nhà máy sản xuất máy Ikegai tại Nhật Bản

Dự án nhà kho tại Sabah, Malaysia

Nhà máy Crown tại Thái Lan

Nhà máy Caterpillar tại đảo Batam, Indonesia

Dự án Megamal tại Philippines

Nhà máy Royal Interpack tại Thái Lan

Trung tâm hội nghị Ruby Hall tại Myanmar



Các công trình 
lớn tại Châu Á 
Thái Bình Dương

Khu văn phòng 5 tầng Sentosa tại Singapore

Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại Malaysia

Nhà máy đường Suds tại Mauritus Dự án nhà chứa máy bay Epanger tại Malaysia

Trạm trung chuyển than Petrosea tại Indonesia

Nhà xưởng Posco tại Philippines 

Nhà chứa máy bay sử dụng dầm bụng rỗng nhịp 60m tại Myanmar Trung tâm triển lãm Changi tại Singapore

Nhà máy cán thép nguội Bahru tại Malaysia

Nhà máy điện chạy bằng than Tonasa phía nam Sulawesi, Indonesia

Nhà máy sản xuất nước giải khát Crown tại Cam-pu-chia
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Tài liệu này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamill Việt Nam (Zamil Steel Vietnam). Mọi hành vi sao chép hoặc tái 
sản xuất toàn bộ hay một phần tài liệu này đều vi phạm bản quyền của Zamil Steel Việt Nam. Công ty Zamil Steel Việt Nam có quyền thay đổi thông 
tin hoặc nội dung trong tài liệu này. Hãy liên hệ với Công ty hoặc các văn phòng đại diện để cập nhật thông tin.

Trụ sở chính
Tầng 14, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, 
đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel  (84-4) 3837 8522 
Fax  (84-4) 3582 0801
Email  zsv.marketing@zamilsteel.com

Nhà máy tại Hà Nội
Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, 
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy tại Đồng Nai
Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Các văn phòng
Việt Nam • Thái Lan • Singapore
Philippines • Myanmar • Malaysia
Lào • Indonesia • Căm-pu-chia • Bangladesh

Các nhà máy khác tại
Ả rập Xê Út • Ai Cập • Ấn Độ • Các tiểu vương quốc Ả Rập

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL VIỆT NAM




