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Thương hiệu hàng đầu 

Chất lượng đảm bảo 

Giá trong tầm tay  

 Với nỗ lực không ngừng và sự tin yêu ủng hộ của quý đối tác, đại lý và khách hàng, Công ty 
TNHH Thương mại Xây dựng Bách Khoa - Thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp DCD đã đạt được 

trên 30 giải thưởng, chứng nhận danh giá về tập thể lẫn cá nhân. 



DCD đặt mục tiêu trở thành một thương hiệu hàng đầu khu vực Đông Nam 
Á về trang thiết bị nhà ở và dịch vụ cho gia đình. Mang đến sự hài lòng cho 
người tiêu dùng, lợi ích dài lâu cho đối tác và thịnh vượng cho cộng đồng. 



Các dòng sản phẩm toilet, lavabo, sen tắm và vòi nước 
chính hãng DCD  đều được kiểm nghiệm, đánh giá và đạt 
chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) do tổ 
chức  ISOQ Việt Nam  phát hành  



Đóng góp cho xã hội, san sẻ vì cộng đồng là điều mà Ban Lãnh đạo DCD luôn 
quan tâm thực hiện. Trong ảnh là doanh nhân Nguyễn Quốc Trung (CEO-DCD) 
trong các sự kiện vì cộng đồng. 



Doanh nhân Nguyễn Quốc Trung (CEO-DCD) trong các sự kiện, hội nghị  tiêu biểu 



DCD – Sứ Mệnh Quốc Gia, Thịnh Vượng Vươn Xa 

Doanh nhân Nguyễn Quốc Trung 
(CEO-DCD) trong các cuộc gặp gỡ 
giữa các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước với cộng đồng doanh nghiệp. 



SEN TAÉM DCD 

 

Maïnh meõ, kieâu sa…daùng ngoïc ngaø 

Nhaø to hay nhoû, phaûi coù ta 

Gaén boù cuøng ngöôøi, theo naêm thaùng 

Vui  doøng nöôùc xoõa, maùt laøn da… 

 

Beân trong ñoàng ñuùc, saùng maøu ngaø 

Côø roâm beân ngoaøi, phuû maøu da 

Daùng hình muoân kieåu, tha hoà ngaém 

Muoân ngöôøi khao khaùt, muoán coù ta… 

Thông tin sản phẩm trên catalogue này mang tính tham khảo, xin quý khách 
vui lòng  liên hệ với chúng tôi để có thông tin chính xác cho từng thời điểm. 



SEN TẮM 

 Bộ sen tắm chữ nhật thermostat 

 4 đầu ra: Bát sen đầu cỡ đại 30x18 cm; bát sen 

cầm tay massage 3 chế độ; vòi xịt tăng áp; vòi 

romine 

 Dòng sen nhiệt độ (thermostat) 

 Màn hình kỹ thuật số thể hiện nhiệt độ nước  

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tùy chỉnh chiều cao (0.8 – 1.2 m) 

SOW015 
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GIÁ: 10,790,000 đ 



SEN TẮM 

 Bộ sen tắm vuông nóng lạnh 

 4 đầu ra: Bát sen đầu 8 inch (20.32 cm); bát sen 

cầm tay massage 3 chế độ; vòi xịt tăng áp; vòi 

romine 

 Màn hình kỹ thuật số thể hiện nhiệt độ nước  

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tùy chỉnh chiều cao (0.8 – 1.2 m) 

SOW005 
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GIÁ: 8,320,000 đ 



SEN TẮM 

SOW012 
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 Bộ sen tắm tròn thermostat 

 Bát sen đầu 9 inch (22.86 cm). Bát 

sen cầm tay massage 3 chế độ 

 Dòng sen nhiệt độ (thermostat) 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tùy chỉnh chiều cao  

(0.8 – 1.2 m) 

GIÁ: 8,090,000 đ 



Bộ ba sen tắm nóng lạnh SIMPLE & ELEGANT 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tay sen massage 3 chế độ 

 Tùy chỉnh chiều cao (0.9 – 1.28m) 

SEN TẮM 

SOW003 
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Bát sen 8 inch (20.32 cm) 

Bát sen 9 inch (22.86 cm) 

SOW002 

SOW004 

Bát sen 8 inch (20.32 cm) 

GIÁ: 7,660,000 đ 



SEN TẮM 
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Bộ sen tắm tròn nóng lạnh 

Thiết kế: Victoria Style 

Bát sen 9 inch (22.86 cm) 

Vật liệu: Đồng mạ chrome 

Tùy chỉnh chiều cao  

(0.9 – 1.28m) 

Sen Nữ Hoàng… 
…cổ điển, quý phái 



SEN TẮM 

 Bộ sen tắm tròn nóng lạnh 

 Bát sen 9 inch (22.86 cm) 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tay sen massage 3 chế độ 

 Tùy chỉnh chiều cao  

(0.8 – 1.2 m) 

SOW010 
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 Bộ sen tắm tròn nóng lạnh 

 4 đầu ra 

 Bát sen 9 inch (22.86 cm) 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tay sen massage 3 chế độ 

 Tùy chỉnh chiều cao  

(0.8 – 1.1 m) 

SOW007 

GIÁ: 5,390,000 đ 

GIÁ: 5,670,000 đ 



SEN TẮM 

 Bộ sen tắm tròn nóng lạnh 

 Bát sen đại 10 inch (25.40 cm) 

 Màn hình LED hiển thị nhiệt 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tay sen massage 3 chế độ 

 Tùy chỉnh chiều cao  

(0.8 – 1.2 m) 

SOW014 
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 Bộ sen tắm nóng lạnh 2 đầu ra 

 Tay sen massage 3 chế độ 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

SOW011 

Bề mặt siêu rộng 

GIÁ: 8,290,000 đ 

GIÁ: 2,270,000 đ 



SEN TẮM 
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 Bộ sen tắm chữ nhật 

 4 đầu ra: Bát sen đầu cỡ đại 30x18 cm; 

bát sen cầm tay massage 3 chế độ; vòi 

xịt tăng áp; vòi romine 

 Màn hình hiển thị nhiệt 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tùy chỉnh chiều cao (0.8 – 1.2 m) 

SOW016 

GIÁ: 8,390,000 đ 



SEN TẮM 
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 Bộ sen tắm tròn 

 4 đầu ra: Bát sen tròn 9 inch  

(22.86 cm); bát sen cầm tay 

massage 3 chế độ; vòi xịt tăng áp; 

vòi romine 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Tùy chỉnh chiều cao (0.8 – 1.2 m) 

SOW017 

GIÁ: 6,390,000 đ 



VOØI ROMINE DCD 

 

Töôùng Em nhìn thaáy chaúng sang 

Sinh ra moät khuùc, chæ vöøa gang tay 

Nhöng giôø Em ñaõ ôû ñaây 

Giuùp ngöôøi röûa maët röûa tay bao ngaøy… 

 

Thaân baèng ñoàng, khoaùc aùo Niken 

Nhieät tình, maïnh meõ…ngöôøi khen quaù chöøng 

Daãu luøn Em vaãn vui möøng 

Voøi DCD ñoù, xin ñöøng…queân Em… 



VÒI NƯỚC 
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Vòi nóng lạnh 

 Size 115x149 (mm) 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Gạt êm nhẹ 4 hướng 

FAU007-L 

GIÁ: 2,290,000 đ 

 Size 216x259 (mm) 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Gạt êm nhẹ 4 hướng 

FAU007-H 

GIÁ: 4,390,000 đ 



Vòi nước phong thủy đèn thần Aladdin  
PHÁT LỘC SINH TÀI - MUÔN ĐIỀU NHƯ Ý  

Vòi nóng lạnh 

Kích thước: 190x210 (mm) 

Vật liệu: Đồng mạ chrome, nickel 

Màu: GOLD và ROSE GOLD 

G-2005 G-2006 

Vòi nóng lạnh  

Kích thước: 160x155 (mm) 

Vật liệu: Đồng mạ chrome, nickel 

Màu: GOLD 

G-2007 

VÒI NƯỚC 
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Vòi nóng lạnh 

GIÁ: 3,870,000 đ 

GIÁ: 2,790,000 đ 



Size 149x303 (mm) 

Vật liệu: Đồng mạ chrome 

Gạt êm nhẹ 4 hướng 

FAU001-H 

VÒI NƯỚC 

Size 149x160 (mm) 

Vật liệu: Đồng mạ chrome 

Gạt êm nhẹ 4 hướng 

FAU001-L 
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Size 203x295 (mm) 

Vật liệu: Đồng mạ chrome 

Gạt êm nhẹ 4 hướng 

FAU004-H 

Size 166x154 (mm) 

Vật liệu: Đồng mạ chrome 

Gạt êm nhẹ 4 hướng 

FAU004-L 

Vòi nóng lạnh 

GIÁ: 2.740.000 đ GIÁ: 2.045.000 đ 

GIÁ: 2.320.000 đ GIÁ: 1.670.000 đ 



 Size 193x250 (mm) 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome, ABS 

 Điều chỉnh chiều cao 

 Xoay 360 o 

 Đầu vòi dây rút 

Thích hợp cả phòng bếp và phòng tắm 

FAU008 

VÒI NƯỚC 
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Vòi nóng lạnh đa năng 



 Vòi bếp dây rút 

 Size: 220x400 (mm)  

 Đầu vòi dây rút 

 Vật liệu: INOX 304 mạ 

Chrome 

FAU005 

VÒI NƯỚC 
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Vòi nóng lạnh đa năng, vòi bếp 

 Vòi đa năng Thích hợp cả phòng bếp 

và phòng tắm 

 Size 187x191 (mm) 

 Vật liệu: Đồng mạ chrome 

 Xoay 360 o 

FAU009 

GIÁ: 2,990,000 đ 

GIÁ: 1,420,000 đ 



VÒI NƯỚC 
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Bộ bao gồm: Vòi xịt bằng đồng mạ 

chrome; Dây nối (1.2 – 1.5 m); Giữ tay xịt 

Vòi xịt tăng áp 

SPR001 

Bộ bao gồm: Vòi xịt bằng nhựa ABS hai 

chế độ; Dây nối (1.2 – 1.5 m); Giữ tay xịt 

SPR002 

Bộ bao gồm: Vòi xịt bằng đồng mạ chrome, 

Dây nối (1.2 – 1.5 m); Giữ tay xịt 

LS301C++ 

GIÁ: 990.000 đ 

GIÁ: 750.000 đ 

GIÁ: 390.000 đ 



BỒN RỬA CHÉN 
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Bồn rửa chén đôi, INOX 304 

Size: 810x430x200 mm 

P-9129 

Size: 720x410x210 mm 

P-9132 

Size: 720x410x210 mm  

P-9136 

GIÁ: 4.640.000 đ 

GIÁ: 4.240.000 đ 

GIÁ: 4.300.000 đ 



VÒI NƯỚC 
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C7110 C-7112 C-7111 

C-7070 C-7077 

C-7065 C-7078 

C-7073 

C-7071 

Kích thước: 135x295 Kích thước: 160x280 Kích thước: 125x305 

Kích thước: 134x80 

Kích thước: 115x77 

Kích thước: 140x80 Kích thước: 160x95 

Kích thước: 160x105 Kích thước: 160x100 

Vòi lạnh, đồng mạ chrome, size: DxH (mm) 

GIÁ: 1.330.000 đ GIÁ: 1.120.000 đ GIÁ: 1.120.000 đ 

GIÁ: 910.000 đ GIÁ: 850.000 đ GIÁ: 820.000 đ 

GIÁ: 700.000 đ GIÁ: 840.000 đ GIÁ: 910.000 đ 



LAVABO DCD 

 

Thaân Em traéng noõn, daùng vuoâng troøn 

Mòn maøng saùng boùng, töïa tô non 

Saùng toái mô maøng, Anh ñeán ngaém 

Em ñaây moät daï, maõi loøng son… 

 

Doøng nöôùc voøi kia, tuoân chaûy maïnh 

Laøn da maùt laïnh, ñeå trao Anh 

Teân Em xin nhôù, ñöøng queân nheù 

LaD xinh ñeïp, LaD maõi long lanh 

 

* La: Lavabo; * D: DCD 



LAVABO 

Lavabo treo tường 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 510x420x200 (mm) 

LAV008 

Lavabo treo tường 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 520x450x570 (mm) 

LAV009 

26 

GIÁ: 1,150,000 đ 

GIÁ: 1,380,000 đ 



LAVABO 

Lavabo để bàn 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 500x380x135 (mm) 

LAV010 

Lavabo để bàn 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 500x395x145 (mm) 

LAV011 
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GIÁ: 1,750,000 đ 

GIÁ: 1,580,000 đ 



LAVABO 

Lavabo để bàn 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 500x400x135 (mm) 

LAV012 

Lavabo để bàn 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 490x380x130 (mm) 

LAV014 
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GIÁ: 1,580,000 đ 

GIÁ: 1,040,000 đ 



LAVABO 
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Lavabo treo tường 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 490x450x340 (mm) 

LAV016 

Lavabo để bàn 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 400x400x165 (mm) 

LAV015 

GIÁ: 1,370,000 đ 

GIÁ: 2,470,000 đ 



LAVABO 
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Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 600x420x130 (mm) 

LAV017 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Kích thước: 520x320x140 (mm) 

LAV018 

GIÁ: 1,790,000 đ 

GIÁ: 1,390,000 đ 



TOILET DCD 

 

Teân em ai nôõ ñaët….boàn caàu 

Caùi teân nghe thaáy, cöù sao ñaâu 

Bao ngöôøi thöông Em…ñeàu vaøo ñoù 

Ngaém nhìn Em maõi, ngaém raát laâu 

 

Da Em traéng treûo, ñeïp mòn maøng 

Yeâu kieàu daùng ngoïc…neùt nôõ nang 

Teân Em khoâng ñeïp, maø coát caùch 

Gaén boù cuøng ngöôøi, maëc heøn sang… 



TOILET (MỘT KHỐI) 
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 Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

 Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

 Thiết kế đẳng cấp, sang trọng, viền vàng. Nắp PP đóng êm 

 Kích thước: 710x420x580 (mm) 

 Công nghệ xả xoáy tornado 

TOI006 

Phiên bản không viền 

TOI005 

GIÁ: 8,570,000 đ 

GIÁ: 7,570,000 đ 



TOILET (MỘT KHỐI) 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Nắp UF/ PP đóng êm 

Kích thước: 725x400x650 (mm) 

Công nghệ xả xoáy tornado 

TOI002 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Nắp UF/ PP đóng êm 

Kích thước: 670x410x715 (mm) 

Công nghệ xả xoáy tornado 

TOI003 
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GIÁ: 4,380,000 đ 

GIÁ: 4,230,000 đ 



TOILET (MỘT KHỐI) 

Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở 

nhiệt độ chuẩn 1280 độ C 

Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

Nắp UF/ PP đóng êm 

Kích thước: 720x390x630 (mm) 

Công nghệ xả xoáy tornado 

TOI004 
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450x370x1050 (mm) 

P-9100 

340x310x710 (mm) 

P-9103 

BỒN TIỂU 

* Vật liệu: Sứ cao cấp được nung ở nhiệt độ chuẩn 1280 độ C * Bề mặt chống bám bẩn và vi khuẩn 

GIÁ: 4,670,000 đ 

GIÁ: 4,660,000 đ GIÁ: 5,020,000 đ 



Kệ đồ dùng đa năng 

Vật liệu: Picomat chống nước 

Size: 450x190x1550 (mm) 

KBC001 

Kệ đồ dùng đa năng  

Vật liệu: Picomat chống nước 

Size: 450x190x650 (mm) 

TỦ KỆ 
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GIÁ: 1,500,000 đ 

KBC002 

GIÁ: 1,790,000 đ 



TỦ KỆ 

Tủ lavabo, chất liệu: Nhựa carbon 

fiber, lavabo sứ 

Kích thước:  

- Thân tủ：600x480x450  (mm)  

- Kệ gương：580x120x680 (mm) 

Màu sắc đa dạng: Trắng, nâu gỗ 

nhạt, nâu gỗ đậm hoặc xanh phối 

trắng, vàng phối trắng 

CAB004 

36 

GIÁ: 4,720,000 đ 



TỦ KỆ 
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Tủ lavabo, chất liệu: Aluminum/ 

Carbon fiber; Lavabo sứ 

Màu sắc: DARK BLUE 

- Thân tủ: 600x480x460  (mm)  

- Kệ gương: 600x650x120 (mm) 

CAB005 

GIÁ: 4,890,000 đ 



TỦ KỆ 

 Tủ lavabo, chất liệu: Aluminum/ 

Carbon fiber. 

 Lavabo sứ, mặt đá nung kết 

 Tay nắm vàng đồng  

 Màu sắc: SMOKE GREY 

 Thân tủ : 600x480x460  (mm)  

 Kệ gương: 600x650x120 (mm) 

CAB006 
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GIÁ: 7,590,000 đ 



PHỤ KIỆN 

Ga thoát sàn size 120*120 (mm) 

Chất liệu: Đồng mạ chrome 

Nắp đậy 2 công dụng: Mặt trước để nguyên màu chrome sáng bóng hoặc mặt sau 

dùng ốp gạch nền 

Thân dưới có nắp đồng thiết kế ngăn mùi và côn trùng  

FLD001-12 

Ga thoát sàn size 120*120 (mm) 

Chất liệu: Đồng mạ chrome 

Thân dưới có nắp đồng thiết kế ngăn mùi và côn trùng  

FLD002-12 
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GIÁ: 690,000 đ 

GIÁ: 460,000 đ 



PHỤ KIỆN 

Bộ xả nhấn lavabo (có và không có lỗ chống tràn) 

Chất liệu: Đồng mạ chrome; Nắp nhấn bằng sứ 

POP001-S & POP001 

Ống xả chữ P 

Chất liệu: Đồng mạ chrome 

PTR001 
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GIÁ: 390,000 đ 

GIÁ: 390,000 đ 

Lắp đặt linh hoạt, 
thẩm mỹ với các 
loại lavabo 

Chịu nhiệt và 
không bám bẩn 
như ống ruột gà 
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PHỤ KIỆN 

AA001 

Kệ để khăn 2 tầng 

Size: 603 *197 *120 mm 

AA002 

Thanh treo khăn đôi 

Size: 603*102 *48 mm 

AA003 

Thanh treo khăn đơn 

Size: 603*72*48 mm 

Dòng INOX 304 bóng gương 

GIÁ: 1,170,000 đ 

GIÁ: 590,000 đ 

GIÁ: 480,000 đ 
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PHỤ KIỆN 

AB001 

Móc áo đôi 

AB002 

Móc áo đôi 

AC001 

Đựng giấy vệ sinh 

AD001 

Vòng treo khăn 

Dòng INOX 304 bóng gương 

AC002 

Đựng giấy vệ sinh 125x100x125 mm 

GIÁ: 310,000 đ GIÁ: 310,000 đ 

GIÁ: 490,000 đ GIÁ: 650,000 đ 

GIÁ: 420,000 đ 



Kính göûi Quyù Ñoái taùc! 

 

Thieát bò veä sinh cuûa chuùng toâi 

Long lanh chaát löôïng ñeïp saùng ngôøi 

Toâ ñieåm nieàm vui ngoâi nhaø môùi 

Mang haïnh phuùc veà khaép muoân nôi… 

 

Ñaát nöôùc moïi mieàn coâng trình môùi 

Söøng söõng vöôn cao giöõa ñaát trôøi 

Queâ höông töng böøng vui vaãy goïi 

Haïnh phuùc nieàm vui aùnh raïng ngôøi… 

 

Tìm nhaø phaân phoái khaép moïi Mieàn 

Cöûa haøng, ñaïi lyù cuõng öu tieân 

Nhaø thaàu xaây döïng xin chaøo ñoùn 

Cuøng nhau hôïp taùc, phaùt trieån lieàn… 

 

Chính saùch öu aùi khaép moïi nôi 

Hoa hoàng, chieát khaáu cao nguùt trôøi 

Môøi Baïn veà ñaây ta hôïp taùc 

Döïng xaây nöôùc Vieät ñeïp muoân ñôøi… 

Thaân göûi Quyù ÖÙng vieân! 

 

Con taøu vöôït bieån choán truøng khôi 

Tìm ngöôøi taøi ñöùc khaép muoân nôi 

Veà ñaây cuøng chung ngoâi nhaø môùi 

Xaây döïng töông lai ñeïp saùng ngôøi… 

 

Ñaát Vieät ngaøn naêm toûa naéng hoàng 

Haøo huøng yù chí ñaát Thaêng Long 

Môøi Baïn veà ñaây cuøng xaây ñaép 

Saùt caùnh beân nhau thoûa tang boàng… 

 

Löông cao boång loäc nhieàu thaêng tieán 

Hoa hoàng...tuyeät ñeïp söôùng nhö tieân 

Quyeát taâm cuøng nhau ta saùt caùnh 

Töông lai ngôøi saùng chaúng öu phieàn… 

 

Ñaát trôøi bao la ñeïp raïng ngôøi 

Con taøu chuaån bò vöôït ngaøn khôi 

Haõy ñeán cuøng nhau ta vöôït bieån 

Ñoùn aùnh bình minh saùng chaân trôøi… 

Nguyeãn Quoác Trung  

CEO-DCD 



Website: www.dcd.com.vn / www.thietbivesinhdcd.com 
E-mail: dcd@dcd.com.vn 
Hotline: 0949 851 177 
Hợp tác đại lý / dự án: 0911 921 177/ 0988 022 266 
 
Showroom 1: A93 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM. 
Điện thoại: 0283 620 4777 
Showroom 2: 418 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM. 
Điện thoại: 0283 620 0111 
Và hệ thống các đại lý trên toàn quốc. 

FREE SHIPPING 
(nội thành) 

CHÍNH HÃNG 
 

TẬN TÂM 
 

BỀN VỮNG 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


