
STT Ảnh Thông số vẽ kỹ thuật Giá

1

Thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT554

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150(mm)

- Đường kính ống xả: 36mm

- Phù hợp với đường ống từ 45-130mm

- Trọng lượng tịnh: 400g

240,000       

2

Thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT554-2U

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150(mm)

- Đường kính ống xả: 63mm

- Phù hợp với đường ống từ 70-120mm

- Trọng lượng tịnh: 420g

250,000       

3

Thoát sàn chống mùi & côn trùng inox304 ZT554-

1L 

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150(mm)

- Đường kính ống xả: 45mm

- Trọng lượng tịnh: 400g

230,000       

4

Thoát sàn chống mùi & côn trùng inox304 Zento 

ZT556

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x110x103(mm)

- Đường kính ống xả: 36mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45mm->Ø100mm

- Trọng lượng tịnh: 260g

220,000       

5

Thoát sàn chống mùi hôi & côn trùng Inox 304 

Zento ZT556-1L

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x110(mm)

- Đường kính ống xả: 42mm

- Phù hợp với đường ống từ 52-90mm

- Trọng lượng tịnh: 240g

210,000       

6

Thoát sàn chống mùi hôi & côn trùng Inox 304 

Zento ZT556-2U

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x110x93(mm)

- Đường kính ống xả: 63mm

- Phù hợp với đường ống từ 70-95mm

- Trọng lượng tịnh: 250g

230,000       

7

Thoát sàn chống mùi inox 304 TS133-1L 

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: (xước) brushed

- Kích thước: 100x100mm

- Kích thước gạch ốp: 82x82x12mm

- Phù hợp với đường ống: 45->90mm

- Trọng lượng tịnh: 280g

185,000       

Thoát sàn vuông 2 mặt inox 304
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8

Thoát sàn chống mùi inox 304 TS134-1L 

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: (xước) brushed

- Kích thước: 110x110mm

- Kích thước gạch ốp: 82x82x12mm

- Phù hợp với đường ống: 45->90mm

- Trọng lượng tịnh: 240g

195,000       

9

Thoát sàn inox 304 Zento TS135-1L.

- Kích thước: 120x120x 50mm

- Phù hợp với ống thoát nước có đường kính trong: 

Ø65mm->Ø110mm.

- Chất liệu: Inox 304

- Bề mặt: Xước (Brushed)

- Kích thước cắt gạch: 98x98x12mm

- Trọng lượng tịnh: 530g

215,000       

10

Ga thoát sàn inox 304 Zento TS136-1L.

- Kích thước: 150x150x 50mm

- Phù hợp ống thoát : Ø80mm->Ø140mm.

- Chất liệu: Inox 304

- Bề mặt: Xước (Brushed)

- Kích thước cắt gạch:13x13x12mm

- Trọng lượng tịnh:762g 

- Bảo hành: 12 tháng.

245,000       

11

Thoát sàn inox 304 Zento TS137-1L. 

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: 200x200x55mm.

- Ống thoát nước: Ø93

- Phù hợp với đường ống: Ø100-Ø180mm.

- Trọng lượng: 1225g

450,000       

12

13

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento ZT656 

(110x110)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x110x107 mm; chân ống thoát nước 

Ø36

- Phù hợp với đường ống từ Ø45-Ø100mm.

- Trọng lượng: 260g

240,000       

14

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT656-

1L(110x110)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x110x60 mm;

-  ống thoát nước Ø42

- Phù hợp với đường ống từ Ø45-Ø95mm.

- Trọng lượng: 240g

230,000       

15

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento ZT656-2U 

(110x110)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x110x107 mm;

- Ống thoát nước Ø63

- Phù hợp với đường ống từ Ø70-Ø100mm.

- Trọng lượng: 260g

250,000       

Thoát sàn vuông inox 304



16

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento ZT 

654(150x150)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150x107 mm

- Ống thoát nước: Ø36

- Phù hợp với đường ống từ Ø45-Ø130mm

- Trọng lượng: 400g

260,000       

17

Thoát sàn chống mùi inox Square Zento ZT654-1L 

(150x150)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150x60 mm

- Ống thoát nước: Ø42

- Phù hợp với đường ống từ Ø45-Ø130mm

- Trọng lượng: 400g

250,000       

18

Thoát sàn chống mùi inox Square  Zento ZT654-2U 

(150x150)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150x93 mm

- Ống thoát nước: Ø63

- Phù hợp với đường ống từ Ø70-Ø130mm

- Trọng lượng: 430g

270,000       

19

Thoát sàn Aqua Plus Zento ZT533-30.

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 300x300x50mm

- Phù hợp với đường ống từ 95~250mm

- Trọng lượng tịnh: 2.37kg

950,000       

20

Thoát sàn Aqua Plus Zento ZT533-20.

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 200x200x50mm

- Phù hợp với đường ống từ 95~180mm

- Trọng lượng tịnh: 1.08kg

485,000       

21

Thoát sàn Aqua Plus Zento ZT533-15

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150x50mm

- Phù hợp với đường ống từ 95~130mm

- Trọng lượng tịnh: 660g

- Bảo hành: 12 tháng.

295,000       

22

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox BJ8201

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 10x10x3cm(rộng x dài x cao)

- Phù hợp với đường ống từ Ø45-Ø90mm

- Trọng lượng: 200g

48,000         

23

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox BJ9208

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 10x10x3.5cm(rộng x dài x cao)

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm

- Trọng lượng: 160g

58,000         

24

Phễu thoát sàn inox TS110

- Chất liệu: inox 201

- Kích thước: 98x98x37mm chân ống phi 45mm

- Phù hợp với các đường ống thoát: Ø50-Ø90mm

- Trọng lượng tịnh: 140g

55,000         

Thoát sàn vuông inox 201



25

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS104

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 100x100x76 mm

- Trọng lượng: 400g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

109,000       

26

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS107

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 100x100x76 mm

- Trọng lượng: 400g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

105,000       

27

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS109

- Chất liệu: inox 201.

- Trọng lượng: 180g.

- Kích thước: 100x100x78mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

68,000         

28

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 TS109-304

- Chất liệu: inox 304

- Trọng lượng: 195g.

- Kích thước: 98x98x78mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Bảo hành: 12 tháng.

100,000       

29

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS123 

(118x118mm)

- Chất liệu: inox 201

- Màu sắc: brushed

- Trọng lượng tịnh: 260g

- Phù hợp với đường ống từ  Ø65mm-Ø110mm

95,000         

30

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 TS123-304

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: brushed

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng tịnh: 270g

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

Ø70mm-Ø110mm.

- Bảo hành: 12 tháng.

140,000       

31

Phễu thoát sàn chống mùi inox Zento TS125 

(118x118mm)

- Chất liệu: inox201

- Trọng lượng tịnh: 260g

- Phù hợp với đường ống từ  Ø65mm-Ø110mm.

90,000         

32

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS125-

304

- Chất liệu: inox304

- Màu sắc: brushed.

- Kích thước: 118x118x80mm

- Trọng lượng tịnh: 280g

- Phù hợp với đường ống từ  Ø70mm-Ø110mm.

- Bảo hành: 12 tháng.

33

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS102-L 

- Chất liệu: inox 201.

- Trọng lượng: 180g.

- Kích thước: 100x100x40mm

- Phù hợp với đường ống từ 42-80mm

55,000         



34

 Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS122-L

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 120x120x50 mm

- Trọng lượng: 280g

- Phù hợp với đường ống từ 70-110mm.

75,000         

35

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS152-L

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 150x150x60 mm

- Trọng lượng: 445g

- Phù hợp với đường ống từ 85-130mm

89,000         

36

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS201-L

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 200x200x75 mm

- Trọng lượng: 800g

- Phù hợp với đường ống lớn từ Ø100-Ø180mm.

160,000       

37

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS322

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: brushed

- Kích thước: 120x120x66mm

- Trọng lượng tịnh: 280g

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

Ø60mm-Ø110mm.

120,000       

38

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 TS322-2U. 

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: brushed

- Kích thước: 120x120x74mm

- Trọng lượng tịnh: 290g

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính: 

Ø76mm-Ø110mm.

125,000       

39

Phễu thoát sàn chống mùi inox304 Zento TS323-

2u.

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: 120x120x76mm

- Trọng lượng tịnh: 290g

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

Ø60mm-Ø110mm.

130,000       

40

Phễu thoát sàn inox Zento TS105

- Chất liệu: inox 201.

- Trọng lượng: 120g

- Kích thước: 100x100x30mm

- Phù hợp với đường ống từ 75-90mm

35,000         

41

Phễu thoát sàn inox Zento TS121 (115x115mm)

- Chất liệu: inox 201.

- Trọng lượng: 160g

- Kích thước: 115x115x33mm

- Phù hợp với đường ống từ 87-105mm

46,000         

42

Phễu thoát sàn inox Zento TS151

- Chất liệu: inox 201

- Trọng lượng: 260g.

- Kích thước: 150x150x40mm

- Phù hợp với đường ống từ 90-140mm

70,000         



43

Phễu thoát sàn inox Zento TS200 (200x200mm)

- Chất liệu: inox 201.

- Trọng lượng: 460g

- Kích thước: 200x200x40mm

- Phù hợp với đường ống từ: 152-190mm

115,000       

44

Thoát sàn chống mùi inox Zento TS130-L

- Chất liệu: inox201, chân ống xả nhựa PVC.

- Kích thước: 98x98x80mm

- Trọng lượng tịnh: 320g

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø50mm->Ø85mm

80,000         

45

Thoát sàn chống mùi inox Zento TS131-L

- Chất liệu: inox201, chân ống xả nhựa PVC.

- Kích thước: 100x100x78mm

- Trọng lượng tịnh: 350g

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có Ø50mm-

>Ø85mm

95,000         

46

Thoát sàn chống mùi inox Zento TS132-L 

- Chất liệu: inox201, chân ống xả nhựa.

- Kích thước: 100x100x78mm

- Trọng lượng tịnh: 320g

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có Ø50mm-

>Ø85mm

90,000         

47

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541

- Chất liệu: ống xả: đồng & mặt thoát sàn: inox sơn tĩnh 

điện.

- Màu sắc: black

- Kích thước: 100x100x80mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh:220g.

- Phù hợp với các đường ống từ 50->90mm

205,000       

48

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541-1L

- Chất liệu: ống xả: đồng;  mặt thoát sàn: inox sơn tĩnh 

điện.

- Màu sắc: black

- Kích thước: 100x100x45mm.

- Đường kính ống thoát: 45mm

- Trọng lượng tịnh: ~320g.

- Phù hợp với các đường ống thoát 50->90mm

210,000       

49

Thoát sàn chống mùi & côn trùng inox ZT542 

- Chất liệu: ống xả: đồng & mặt thoát sàn: inox.

- Màu sắc: brass.

- Kích thước: 100x100x80mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh:230g.

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính từ 

50->90mm

165,000       

50

Thoát sàn chống mùi & côn trùng inox ZT542-1L 

- Chất liệu: ống xả: đồng & mặt thoát sàn: inox.

- Màu sắc: brass.

- Kích thước: 100x100x45mm.

- Đường kính ống thoát: 45mm

- Trọng lượng tịnh: ~320g.

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính từ 

50->90mm

170,000       

Thoát sàn vuông Đồng



51

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT506

- Chất liệu: 59% đồng

- Kích thước: 100x100x66mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh: 260g

- Trọng lượng cả hộp: 300g

165,000       

52

Thoát sàn chống mùi hôi và côn trùng Zento ZT502

- Chất liệu: đồng.

- Mạ Nickel.

- Kích thước: 100x100x78mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính: 

Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: 260g

155,000       

53

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT504

- Chất liệu: 59% đồng

- Kích thước: 100x100x66mm

- Trọng lượng tịnh: 280g

- Phù hợp với đường ống từ : Ø45-Ø90mm

135,000       

54

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT508

- Chất liệu: 59% đồng

- Kích thước: 100x100x66mm

- Phù hợp với đường ống từ : Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh: ~260g

145,000       

55

Phễu thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT508-2U

- Chất liệu: đồng hợp kim

- Mạ Ni & Cr.

- Màu: bóng (Polished)

- Kích thước: 100x100x84mm

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính: 

Ø60-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh: ~360g

- Bảo hành: 12 tháng

195,000       

56

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT608

- Chất liệu: 59% đồng

- Kích thước: 100x100mm

- Trọng lượng tịnh: 310g

- Trọng lượng cả hộp: 320g

- Phù hợp với đường ống từ Ø45mm-Ø90mm.

205,000       

57

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT708-new 

(100x100mm) 

- Chất liệu: đồng, kẽm

- Kích thước: như hình vẽ

- Trọng lượng tịnh: 370g

- Phù hợp với đường ống từ  Ø45mm-Ø90mm.

195,000       

58

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng ZT525

- Chất liệu: đồng.

- Mạ Ni và Cr

- Bề mặt: polished (bóng)

- Kích thước: 100x100x45mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với các đường từ: Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: 400g

- Bảo hành: 12 tháng.

245,000       



59

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng ZT525-1AV 

- Chất liệu: đồng.

- Mạ Niken và Crom

- Bề mặt: polished (bóng)

- Kích thước: 100x100x45mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với đường ống từ:   Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: 400g

- Bảo hành: 12 tháng

235,000       

60

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT528

- Chất liệu: hợp kim đồng. 

- Kích thước: 100x100x85mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø50-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh: 420g

245,000       

61

Phễu thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento 

ZT528-1AV (100x100mm)

- Chất liệu: đồng.

- Mạ Niken và Crom

- Bề mặt: Brushed (ghi xước)

- Kích thước: 100x100x45mm 

- Phù hợp với các đường ống: Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: 400g

- Bảo hành: 12 tháng

240,000       

62

Phễu thoát sàn chống mùi Zento ZT539-1L

- Chất liệu: 59% đồng, chân ống xả nhựa.

- Kích thước: 150x150x84mm

- Trọng lượng tịnh: 760g

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø90mm->Ø140mm

445,000       

63

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT632-AB.

- Chất liệu: đồng

- Màu sắc: bronze.

- Bề mặt: xước (brushed)

- Kích thước: 150x150x92mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-130mm

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng tịnh: 1.16kg

- Bảo hành: 12 tháng

770,000       

64

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT530

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Kích thước: 100x100mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng tịnh: 480g

305,000       

65

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT530-1AV

- Chất liệu: hợp kim đồng

- Kích thước: 100x100mm

- Phù hợp với đường ống từ 45-90mm

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng tịnh: 460g

300,000       

66

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT532

- Kích thước: 120x120mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45mm->Ø110mm.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng tịnh: 740g

435,000       

Thoát sàn vuông hai mặt - đồng
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Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT532-1AV

- Kích thước: 120x120mm

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng tịnh: 720g

425,000       

68

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT532B

- Chất liệu: hợp kim đồng

- Kích thước: 120x120x90mm

- Bề mặt: Đen (Black)

- Phù hợp với ống thoát : Ø45mm->Ø110mm

- Độ dày gạch cắt: 98x98x10mm

- Trọng lượng tịnh: 780g

- Bảo hành: 12 tháng.

495,000       

69

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT531 

- Chất liệu: đồng

- Màu sắc: bronze.

- Kích thước: 100x100mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng tịnh: 480g

285,000       

70

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT531-1AV

- Chất liệu: đồng

- Màu sắc: bronze.

- Kích thước: 100x100mm

- Phù hợp với đường ống từ 45-90mm

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng tịnh: 460g

280,000       

71

Thoát sàn chống mùi Black series ZT529-1AV.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Kích thước: 100x100mm

- Bề mặt: màu đen (Black)

- Phù hợp với đường ống từ 45-90mm

- Độ dày gạch cắt: 10mm

- Trọng lượng: 490g

290,000       

72

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT532AB-2U.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Kích thước: 120x120mm

- Bề mặt: BRUSHED GOLD

- Phù hợp với ống thoát: Ø65mm->Ø110mm

- Độ dày gạch cắt: 98x98x10mm

- Trọng lượng tịnh: 850g

560,000       

73

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT532B-2U

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Kích thước: 120x120mm

- Bềmawtj: Đen (Black)

- Phù hợp với ống thoát: Ø65mm->Ø110mm

- Độ dày gạch cắt: 98x98x10mm

- Trọng lượng tịnh: 875g

- Bảo hành: 12 tháng

540,000       

74

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT532Brushed-

2U.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Kích thước: 120x120mm

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Phù hợp với ống thoát: Ø65mm->Ø110mm

- Độ dày gạch cắt: 98x98x10mm

- Trọng lượng tịnh: 840g

520,000       

75

Thoát sàn chống mùi Square Shaped ZT532-2U

- Kích thước: 120x120x101mm

- Phù hợp với ống thoát : Ø65mm->Ø110mm.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Kích thước cắt gạch: 98x98x11mm

- Trọng lượng tịnh: 860g

- Bảo hành: 12 tháng.

500,000       

Thoát sàn vuông đồng
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Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT540-1L

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Mạ Nickel và  Chrome.

- Bề mặt: bóng (polished)

- Kích thước: 99x99x41mm

- Phù hợp với đường ống: ø50~ø90mm

- Trọng lượng: 320g

190,000       

77

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT540

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Mạ Nickel và  Chrome.

- Bề mặt: bóng (polished)

- Kích thước: 99x99x80mm

- Phù hợp với đường ống: ø45~ø90mm

- Trọng lượng: 330g

185,000       

78

Phễu thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento 

ZT543

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Màu: Antique bronze

- Kích thước: 99x99x80mm

- Phù hợp với đường ống: ø45~ø90mm

- Trọng lượng: 330g

190,000       

79

Phễu thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento 

ZT543-1L

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Mạ Nickel.

- Kích thước: 99x99x41mm

- Phù hợp với đường ống: ø45~ø90mm

- Trọng lượng: 320g

195,000       

80

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559

- Chất liệu: 59% đồng

- Kích thước: 120x120x80cm

- Trọng lượng tịnh: 520g

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø57mm->Ø110mm

245,000       

81

Phễu thoát sàn chống mùi hôi Zento ZT559

- Chất liệu: 59% đồng

- Kích thước: 120x120x80cm

- Trọng lượng tịnh: 520g

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø57mm->Ø110mm

265,000       

82

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng ZT508-L

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Mạ: Ni & Cr

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Kích thước: 100x100x43mm

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

trong: Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: ~260g

- Bảo hành: 12 tháng.

150,000       

83

Thoát sàn chống mùi hôi & côn trùng Zento ZT508-

1AV

- Chất liệu: đồng 59%.

- Mạ Nickel và  Chrome.

- Kích thước: 10x10x3.5 cm

- Trọng lượng: 210g

140,000       

84

Thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT506-1AV

- Chất liệu: đồng, kẽm

- Kích thước: 100x100x40mm

- Trọng lượng: 250g

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45-Ø90mm.

160,000       
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Thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT504-1AV

- Chất liệu: đồng 59%.

- Mạ Nickel và  Chrome.

- Kích thước: 100x100x40mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: 250g

130,000       

86

Thoát sàn chống mùi hôi và côn trùng Zento ZT502-

1AV

- Chất liệu: đồng 59%.

- Mạ Nickel.

- Kích thước: 100x100x37mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: 250g

150,000       

87

Thoát sàn chống mùi 3D Zento ZT500-1L

- Chất liệu: 59% đồng, chân ống xả nhựa.

- Kích thước: 100x100x70mm

- Trọng lượng tịnh: 340g

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø50mm->Ø85mm

215,000       

88

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT570

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 740g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

335,000       

89

Thoát sàn chống mùi Black series ZT570-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: đen

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 760g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

345,000       

90

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT572.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm

400,000       

91

Thoát sàn chống mùi Black series ZT572-1B

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: đen

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

420,000       

92

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT573

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 710g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

395,000       

Thoát sàn 3D

Thoát sàn vuông đồng 120x120



93

Thoát sàn chống mùi Black series ZT573-1B

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: đen

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 720g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm

415,000       

94

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT574

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 720g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm

390,000       

95

Thoát sàn chống mùi Black series ZT574-1B

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: đen

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

410,000       

96

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT575

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 690g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

375,000       

97

Thoát sàn chống mùi Black series ZT575-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: đen

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

395,000       

98

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT576

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 720g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

400,000       

99

Thoát sàn chống mùi Black series ZT576-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: đen

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 720g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

420,000       

100

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT578

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

380,000       
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Thoát sàn chống mùi Black series ZT578-1B

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 710g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

400,000       

102

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT579

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

385,000       

103

Thoát sàn chống mùi Black series ZT579-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 680g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

405,000       

104

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT589 

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Kích thước: 120x120mm

- Bề mặt: bóng (POLISHED)

- Phù hợp với đường ống từ : Ø65mm->Ø110mm

- Trọng lượng tịnh: 670g

395,000       

105

106

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT672.

- Chất liệu: hợp kim đồng mạ crom

- Bề mặt: bóng

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 980g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

- Bảo hành: 12 tháng.

625,000       

107

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT672-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu sắc: đen (Black)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 940g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

645,000       

108

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT678

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Bề mặt: polished (bóng)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 1kg

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

595,000       

Thoát sàn vuông đồng 150x150
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Thoát sàn chống mùi Black series  Zento ZT678-1B 

.

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu sắc: đen (black)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 960g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

615,000       

108

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT676.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Bề mặt: polished (bóng)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 1kg

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

615,000       

108

Thoát sàn chống mùi Black series  Zento ZT676-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu sắc: đen (black)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 980g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

635,000       

109

Thoát sàn chống mùi hôi và côn trùng Zento ZT674.

- Chất liệu: hợp kim đồng

- Bề mặt: bóng

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 960g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

- Bảo hành: 12 tháng.

615,000       

109

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT674-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu sắc: đen (Black)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 980g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

635,000       

110

Thoát sàn chống mùi Black series  Zento ZT680-1B

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu sắc: đen (black)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 980g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

640,000       

111

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT680

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Bề mặt: polished (bóng)

- Kích thước: 150x150x83mm, Ø81mm

- Trọng lượng tịnh: 970g

- Phù hợp với đường ống từ Ø82-Ø130mm.

620,000       

Thoát sàn vuông Black
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Thoát sàn chống mùi Black series ZT521

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 410g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

300,000       

113

Thoát sàn chống mùi Black series ZT522

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 410g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

305,000       

114

Thoát sàn chống mùi Black series ZT523

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 420g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

300,000       

115

Thoát sàn chống mùi Black series ZT524

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 440g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

315,000       

116

Thoát sàn chống mùi Black series ZT525-B  

(100x100mm)

- Chất liệu: đồng sơn tĩnh điện

- Màu sắc: đen

- Kích thước: 100x100x83mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính: 

Ø50-Ø90mm.

- Trọng lượng: 420g

- Bảo hành: 12 tháng

285,000       

117

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT526 

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 460g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

320,000       

118

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT527

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện.

- Màu sắc: đen

- Kích thước: 100x100x82mm, Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 420g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

- Bảo hành: 12 tháng.

395,000       

119

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento 

TS106

- Chất liệu: thoát sàn inox; phụ kiện: nhựa

- Kích thước: 100x100x76mm(rộng x dài x cao) 

- Đường ống phi 37mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø50-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh: 400g

115,000       

Thoát sàn máy giặt
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Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento 

TS103

- Chất liệu: thoát sàn inox; phụ kiện: nhựa

- Kích thước: 100x100x78mm(rộng x dài x cao)

- Đường ống phi 36mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø52-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh (gồm cả phụ kiện): 200g

85,000         

121

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento 

TS108

- Chất liệu: thoát sàn inox; phụ kiện: nhựa

- Kích thước: 100x100x76mm(rộng x dài x cao) 

- Đường ống phi 37mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø50-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh: 400g

110,000       

122

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento 

TS126 Double 

- Chất liệu: inox 201.

- Màu sắc: brushed

- Kích thước: 118x118x80mm

-  Đường ống phi 50mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø65-Ø110mm.

- Trọng lượng tịnh: 260g

100,000       

123

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng TS124 

Double

- Chất liệu: inox201.

- Màu sắc: brushed

- Kích thước: 118x118x80mm(rộng x dài x cao)

- Đường ống phi 50mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø65-Ø110mm.

- Trọng lượng tịnh: 260g

105,000       

124

Phễu thoát sàn, máy giặt chống mùi chuyên dụng Zento 

ZT-BJ509

- Chất liệu: đồng 59% và các thành phần khác

- Kích thước: 100x100x70cm(rộng x dài x cao)

- Đường ống phi 35mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng tịnh: 260g

- Trọng lượng cả bộ: 370g

175,000       

125

Phễu thoát sàn, máy giặt chống mùi chuyên dụng Zento 

ZT-BJ507

Sản phẩm kèm phụ kiện lắp đặt cùng ống xả máy giặt

- Chất liệu: đồng 59% và các thành phần khác

- Kích thước: 100x100x80mm(rộng x dài x cao) 

- Đường ống phi 40mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø45-Ø90mm.

- Trọng lượng: 260g

150,000       

126

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng ZT503-2U 

Double

- Chất liệu: thoát sàn đồng hợp kim

- Mạ: Ni & Cr.

- Màu: bóng (Polished)

-  Phụ kiện: FW001

- Kích thước: 100x100x78mm(rộng x dài x cao).

- Phù hợp với các đường ống: Ø60-Ø90mm.

- Trọng lượng: 430g

255,000       

127

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT607-2U 

Double.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Ni & Cr.

- Màu: bóng (Polished)

- Kích thước: 100x100x83mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 440g

- Phù hợp với các đường ống: Ø60-Ø90mm

260,000       
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Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-

Brushed. 

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: xước (Brushed)

- Mạ: Cr & Ni

- Kích thước: 100x100x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng: 420g

- Phù hợp với đường ống:  Ø45-Ø90mm.

315,000       

129

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: bóng (Polished)

- Mạ: Cr & Ni

- Kích thước: 100x100x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng: 420g

- Phù hợp với đường ống:  Ø45-Ø90mm.

325,000       

130

Phễu thoát sàn máy giặt chuyên dụng ZT501-C2. 

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Màu: bóng (Polished)

- Kích thước: 100x100x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 420g

- Phù hợp với đường ống: Ø45-Ø90mm.

- Bảo hành: 12 tháng.

330,000       

131

Thoát sàn máy giặt Black series ZT577-1B Double 

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

440,000       

132

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT577 

Double.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silve

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 710g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

420,000       

133

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento ZT571 

Double

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: crom

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 690g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

415,000       

134

Thoát sàn máy giặt Black series ZT571-1B Double 

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Kích thước: 120x120x95mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 700g

- Phù hợp với đường ống từ Ø60-Ø100mm.

435,000       

135

Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng ZT581 

Double

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: crom

- Kích thước: 120x120x85mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 650g

- Phù hợp với đường ống thoát : Ø60-Ø100mm.

430,000       
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Thoát sàn máy giặt Black series ZT581-1B Double

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Bề mặt: màu đen (Black)

- Kích thước: 120x120x90mm, Ø50mm

- Trọng lượng tịnh: 710g

- Phù hợp với đường ống: Ø65-Ø110mm.

- Bảo hành: 12 tháng.

450,000       

137

Thoát sàn chống mùi giả cổ 3D Zento ZT657

- Chất liệu: hợp kim 59% đồng

- Kích thước: 100x100x95 mm Ø36mm

- Trọng lượng: 380g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

250,000       

138

Thoát sàn chống mùi giả cổ Zento ZT658

- Chất liệu: hợp kim 59% đồng

- Kích thước: 100x100x95 mm Ø36mm

- Trọng lượng: 380g

- Phù hợp với đường ống từ Ø45-Ø90mm.

245,000       

139

Thoát sàn chống mùi giả cổ 3D Zento ZT659

- Chất liệu: hợp kim 59% đồng

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 360g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

265,000       

140

Thoát sàn chống mùi giả cổ 3D Zento ZT610

- Chất liệu: hợp kim 59% đồng

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 360g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

260,000       

141

Thoát sàn chống mùi giả cổ 3D Zento ZT611

- Chất liệu: hợp kim 59% đồng

- Kích thước: 100x100x85 mm Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 360g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

270,000       

142

Phễu thoát sàn chống mùi Zento ZT558-C  

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Trọng lượng tịnh: 490g

- Kích thước: 90x140x100mm

- Phù hợp với các đường ống: 50-80mm

- Bảo hành: 12 tháng.

295,000       

143

Phễu thoát sàn chống mùi Zento ZT558-AB. 

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Bề mặt: màu đồng (Antique Brass)

- Kích thước: 140x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 500g.

- Phù hợp với các đường ống 50->80mm

- Bảo hành: 12 tháng

305,000       

144

Phễu thoát sàn chống mùi Zento ZT558-G

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Bề mặt: vàng đồng (Gold)

- Kích thước: 90x140x100mm (rộng x dài x cao)

- Phù hợp với các đường ống: Ø50-Ø80mm.

- Trọng lượng: 480g

- Bảo hành: 12 tháng

315,000       

Thoát sàn dài đồng

Thoát sàn giả cổ
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Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT558-B. 

- Chất liệu: đồng hợp kim, sơn tĩnh điện.

- Bề mặt: đen (Black)

- Kích thước: 90x140mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 500g.

- Phù hợp với các đường ống: 50->80mm

- Bảo hành: 12 tháng.

325,000       

146

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-20C.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Kích thước: 200x83mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 780g

- Phù hợp với các đường ống 50->75mm

- Bảo hành: 12 tháng.

590,000       

147

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-20AB. 

- Chất liệu: đồng hợp kim

- Bề mặt: màu đồng (Antique Brass)

- Kích thước: 200x83mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: ~800g

- Phù hợp với các đường ống: 50->75mm

- Bảo hành: 12 tháng.

610,000       

148

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30Brushed.

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Mạ: Ni & Cr.

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước: 300x83x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 1.2Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->75mm

755,000       

149

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30B

- Chất liệu: đồng hợp kim, sơn tĩnh điện.

- Màu: Đen (Black) 

- Kích thước: 300x83x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 1.2Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->75mm

775,000       

150

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30C

- Chất liệu: đồng hợp kim

- Màu: bóng (Polished) 

- Mạ: Ni & Cr

- Kích thước: 300x83x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 1.2Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->75mm

745,000       

151

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-30AB

- Chất liệu: đồng

- Màu: đồng cổ (Antique Brass) 

- Kích thước: 300x83x90mm.

- Đường kính ống thoát: 36mm

- Trọng lượng tịnh: 1.2Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->75mm

765,000       

152

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60C

- Chất liệu: đồng hợp kim

- Màu: bóng (Polished) 

- Mạ: Ni & Cr

- Kích thước: 600x83x87mm.

- Đường kính ống thoát: 42 mm

- Trọng lượng tịnh: 2.8Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->80mm

2,350,000    
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Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60 Brushed. 

- Chất liệu: đồng hợp kim

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Mạ Ni & Cr

- Kích thước: 600x83x87mm.

- Đường kính ống thoát: 42mm

- Trọng lượng tịnh: 2.8Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->80mm

2,400,000    

154

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60AB. 

- Chất liệu: đồng

- Màu: đồng cổ (Antique Brass) 

- Kích thước: 600x83x87mm.

- Đường kính ống thoát: 42mm

- Trọng lượng tịnh: 2.8Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->80mm

2,450,000    

155

Thoát sàn chống mùi S-line ZT580-60B. 

- Chất liệu: đồng hợp kim.

- Màu: đen (Black) 

- Kích thước: 600x83x87mm.

- Đường kính ống thoát: 42mm

- Trọng lượng tịnh: 2.8Kg

- Phù hợp với đường ống từ: 55->80mm

2,500,000    

156

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Z-line Zento 

ZT599 

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.   /  Màu: Silver

- Bề mặt: bóng

- Kích thước: 200x100x85mm, Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 820g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

655,000       

157

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Z-line Zento 

ZT599-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu: đen (Black)

- Kích thước: 200x100x85mm, Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 820g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

675,000       

158

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Z-line Zento 

ZT596

- Chất liệu: hợp kim đồng mạ crom

- Màu: silver (bạc)

- Bề mặt: bóng

- Kích thước: 200x100x85mm, Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 820g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

665,000       

159

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Z-line Zento 

ZT596-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu: đen (Black)

- Kích thước: 200x100x85mm, Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 820g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

685,000       

160

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Z-line ZT598-1B.

- Chất liệu: hợp kim đồng sơn tĩnh điện

- Màu: đen (Black)

- Kích thước: 200x100x85mm, Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 800g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

680,000       
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Thoát sàn chống mùi và côn trùng Z-line Zento 

ZT598.

- Chất liệu: hợp kim đồng.

- Mạ: Chrome.

- Màu: Silver  /  - Bề mặt: bóng

- Kích thước: 200x100x85mm, Ø36mm

- Trọng lượng tịnh: 825g

- Phù hợp với đường ống từ Ø50-Ø90mm.

660,000       

162

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT555 

(230x1165mm)

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 230x165mm

- Trọng lượng tịnh: 300g

- Phù hợp với đường ống: 45-70mm

225,000       

163

Phễu thoát sàn chống mùi & côn trùng Zento ZT555-

2U

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 230x165mm

- Trọng lượng tịnh: 300g

- Phù hợp với đường ống: Ø70-130mm

250,000       

164

Thoát sàn chống mùi hôi & côn trùng Zento ZT553-

2U

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x300mm

- Phù hợp với đường ống: 70-85mm

- Trọng lượng tịnh: 600g

415,000       

165

Thoát sàn chống mùi hôi & côn trùng Zento ZT553 

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 110x300mm

- Phù hợp với đường ống: 45-95mm

- Trọng lượng tịnh: 600g

385,000       

166

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-60. 

- Chất liệu: inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 600x100x90mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 582x82x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh: 1.5kg

- Phù hợp với đường ống: Ø75-90mm

1,190,000    

167

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-70. 

- Chất liệu: inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 700x100x90mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 682x82x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh: 1.65kg

- Phù hợp với đường ống: Ø75-90mm

1,390,000    

168

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-80. 

- Chất liệu: inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 800x100x90mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 782x82x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh: 1.96kg

- Phù hợp với đường ống: Ø75-90mm

1,490,000    

Thoát sàn tam giác inox 304

Thoát sàn dài - hai mặt - inox 304
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Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-90. 

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước thoát sàn: 900x100x90mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 880x82x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh: 2.17kg

- Phù hợp với đường ống: Ø75-90mm

- Bảo hành: 12 tháng

1,590,000    

170

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-100. 

- Chất liệu: inox 304

- Màu: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 1.000x100x90mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 982x82x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh: 2.42kg

- Phù hợp với đường ống: Ø75-90mm

1,790,000    

171

Thoát sàn inox304 N-line ZT652-60-U.)

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 600x68x105mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 595x55x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng: 980g

- Phù hợp với đường ống: Ø50-60mm

- Bảo hành: 12 tháng.

950,000       

172

Thoát sàn inox304 N-line ZT652-60L.

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 600x68x55mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 595x56x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh: 930g

- Phù hợp với đường ống thoát: Ø55-65mm

- Bảo hành: 12 tháng.

915,000       

173

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT652-60 

(68x600mm)

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 68x600mm

- Trọng lượng tịnh: 960g

- Phù hợp với đường ống: Ø55-60mm

900,000       

174

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT652-70 

(68x700mm)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 68x700mm

- Độ dày gạch ốp: 12mm

- Trọng lượng tịnh: 1260g

- Phù hợp với đường ống: Ø55-60mm

175

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento ZT652-80 

(68x800mm)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 68x600mm

- Độ dày gạch ốp: 12mm

- Trọng lượng tịnh: 1260g

- Phù hợp với đường ống: Ø55-60mm

1,150,000    

176

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT652-900 

(68x900mm)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 68x900mm

- Độ dày gạch ốp: 12mm

- Trọng lượng tịnh: 1.54kg

- Phù hợp với đường ống: Ø55-60mm

1,250,000    

177

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT652-1000 

(68x1000mm)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 68x1000mm

- Độ dày gạch ốp: 12mm

- Trọng lượng tịnh: 1.540g

- Phù hợp với đường ống: Ø55-60mm

1,350,000    
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Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT652-1200 

(68x1200mm)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 68x1200mm

- Độ dày gạch ốp: 12mm

- Trọng lượng tịnh: 1.540g

- Phù hợp với đường ống: Ø55-60mm

1,550,000    

179

Thoát sàn inox304 N-line ZT661-60-2U 

(100x600mm). 

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 600x100x88mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 585x85x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng:1500g

- Phù hợp với đường ống70-90mm.

1,250,000    

180

Thoát sàn inox304 N-line ZT661-80-2U.

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 800x100x88mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 785x85x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng:1980g 

- Phù hợp với đường ống: Ø70-90mm

1,550,000    

181

Thoát sàn inox304 N-line ZT661-90-2U.

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 900x100x88mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 885x85x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng: 2220g

- Phù hợp với đường ống : Ø70-90mm

1,650,000    

182

Thoát sàn inox304 N-line ZT661-100-2U.

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 1000x100x85mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 985x85x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng: 2440g

- Phù hợp với đường ống  : Ø70-90mm

1,750,000    

183

Thoát sàn inox304 N-line ZT661-70L 

(100x700mm). 

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 700x100x55mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 685x85x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh:1,72kg  

- Phù hợp với đường ống: 55-90mm.

1,350,000    

184

Thoát sàn inox304 N-line ZT661-80L 

(100x800mm). 

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước thoát sàn: 800x100x55mm (DxRxC)

- Kích thước gạch ốp: 785x85x12mm (DxRxC)

- Trọng lượng tịnh:1,96kg  

- Phù hợp với đường ống : 55-90mm.

1,450,000    

185

Thoát sàn chống mùi inox Zento ZT653-18

- Chất liệu: inox 201

- Kích thước: 80x180mm

- Kích thước gạch ốp: 160x61x12mm

- Phù hợp với đường ống: 50->70mm

- Trọng lượng tịnh: 400g

215,000       

186

Thoát sàn chống mùi inox Zento ZT653-28

- Chất liệu: inox 201

- Kích thước: 80x280mm

- Kích thước gạch ốp: 260x61x12mm

- Phù hợp với đường ống: 50->70mm

- Trọng lượng tịnh: 580

265,000       
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Thoát sàn chống mùi inox Zento ZT653-38

- Chất liệu: inox 201

- Kích thước: 80x380mm

- Kích thước gạch ốp: 360x61x12mm

- Phù hợp với đường ống: 50->70mm

- Trọng lượng tịnh: 

188

Thoát sàn chống mùi inox Zento ZT653-48

- Chất liệu: inox 201

- Kích thước: 80x480mm

- Kích thước gạch ốp: 460x61x12mm

- Phù hợp với đường ống: 50->70mm

- Trọng lượng tịnh: 

189

Thoát sàn chống mùi inox Zento ZT653-58

- Chất liệu: inox 201

- Kích thước: 80x580mm

- Kích thước gạch ốp: 560x61x12mm

- Phù hợp với đường ống: 50->70mm

- Trọng lượng tịnh:  1.12kg

485,000       

190

Thoát sàn inox304 Zento ZT551-40 

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 100x400x50mm

- Phù hợp với đường ống từ 60mm

- Trọng lượng tịnh: 980g

- Trọng lượng cả hộp: 1040g.

450,000       

191

Thoát sàn inox304 Zento ZT551-50

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 100x500x53mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Trọng lượng tịnh: 1.15kg

565,000       

192

Thoát sàn inox304 Zento ZT551-60

- Chất liệu: inox 304

-  Kích thước: 100x600x53mm

- Phù hợp với đường ống từ 60mm

- Trọng lượng tịnh: 1.400g

595,000       

193

Thoát sàn inox304 Zento ZT551-70

- Chất liệu: inox 

-  Kích thước: 100x700x53mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Trọng lượng tịnh: 1.400g

715,000       

194

Thoát sàn inox304 Zento ZT551-80

- Chất liệu: inox 

-  Kích thước: 100x800x53mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Trọng lượng tịnh: 1.900g

895,000       

195

Thoát sàn inox304 Zento ZT551-90

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 100x900x53mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Trọng lượng tịnh: 2.120g

950,000       

Thoát sàn dài inox 304
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Thoát sàn inox304 Zento ZT551-100

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 100x1000x53mm

- Phù hợp với đường ống từ 50-90mm

- Trọng lượng tịnh: 2.350g

1,050,000    

197

Thoát sàn chống mùi & côn trùng inox 304 ZT552-

40

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 100x400x45mm

- Phù hợp với đường ống từ 45-90mm

- Trọng lượng tịnh: ~980g

480,000       

198

Thoát sàn inox304 Zento ZT758-60  

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 75x600mm

- Phù hợp với đường ống từ 63->70mm

- Trọng lượng tịnh: 1.150g

575,000       

199

Thoát sàn inox304 Zento ZT758-70  

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 75x700mm

- Phù hợp với đường ống từ 63->70mm

- Trọng lượng tịnh: 1.400g

655,000       

200

Thoát sàn inox304 Zento ZT758-80  

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 800x75mm

- Phù hợp với đường ống từ 63->70mm

- Trọng lượng tịnh: 1.500g

815,000       

201

Thoát sàn inox304 Zento ZT758-90

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 75x900x40mm

- Phù hợp với đường ống từ 65-70mm

- Trọng lượng tịnh: 1.720g

895,000       

202

Thoát sàn inox304 Zento ZT758-100

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 75x1000x40mm

- Phù hợp với đường ống từ 63-70mm

- Trọng lượng tịnh: 1.780g

985,000       

203

Thoát sàn chống mùi inox304 ZT550-20.

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: (xước) brushed

- Kích thước: 200x100x50 (DxRxC) mm

- Phù hợp với đường ống: 45->90mm

- Trọng lượng tịnh: 880g

395,000       

204

Thoát sàn chống mùi inox304 ZT550-30

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: (xước) brushed

- Kích thước: 300x100x50 (DxRxC) mm

- Phù hợp với đường ống: 45->90mm

- Trọng lượng tịnh: 1.300g

495,000       

205

Thoát sàn chống mùi inox304 ZT550-60.

- Chất liệu: inox 304

- Màu sắc: (xước) brushed

- Kích thước: 600x100x50 (DxRxC) mm

- Phù hợp với đường ống: 45->90mm

- Trọng lượng tịnh: 2.470g

890,000       
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Thoát sàn inox Zento TS202L

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 200x100x55mm

- Phù hợp với đường ống: 45-90mm

- Trọng lượng tịnh: 360g

207

Thoát sàn inox Zento TS204L

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 400x100x55mm

- Phù hợp với đường ống: 45-90mm

- Trọng lượng tịnh: 

208

Thoát sàn inox Zento TS206L

- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 600x100x55mm

- Phù hợp với đường ống: 45-90mm

- Trọng lượng tịnh:

209

Thoát sàn chống mùi ban công inox304 Zento 

ZT560-2U (110x110)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 110x110x75.5mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø70-Ø100mm.

- Trọng lượng tịnh: 180g

- Trọng lượng cả hộp: 240g

210,000       

210

Thoát sàn chống mùi ban công inox304 Zento 

ZT561-2U (150x150)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 150x150x75mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø70-Ø130mm.

- Trọng lượng tịnh: 270g

- Trọng lượng cả hộp: 320g

230,000       

211

Thoát sàn chống mùi ban công ZT562-2U 

(123x123)

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 123x123x80mm

- Phù hợp với đường ống từ:  Ø70-Ø110mm.

- Trọng lượng tịnh: 180g

- Trọng lượng cả hộp: 200g

220,000       

212

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D75. 

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: 70mm

- Trọng lượng: 50g

- Bảo hành: 12 tháng.

100,000       

213

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D90. 

- Chất liệu: inox304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: 80~90mm

- Trọng lượng tịnh: 88g

- Bảo hành: 12 tháng.

110,000       

214

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D110. 

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: 110mm

- Trọng lượng tịnh: 150g

- Bảo hành: 12 tháng.

135,000       

Thoát sàn ban công Inox304



215

Thoát sàn ban công inox304 TS100-D160.

- Chất liệu: inox 304

- Brrf mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong Ø160mm

- Trọng lượng: 225g

- Bảo hành: 12 tháng.

185,000       

216

Thoát sàn ban công inox Zento TS101 (ROOF 

DRAIN)

- Chất liệu: inox

- Kích thước: 11.5x11.5x6cm.

- Trọng lượng: 100g.

65,000         

217

Thoát sàn ban công inox TS100-D75 (ROOF DRAIN)

- Chất liệu: inox 201

- Phù hợp với đường ống: D = 75mm

- Trọng lượng: 60g

70,000         

218

Thoát sàn ban công inox TS100-D90 

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: 80~90mm

- Trọng lượng tịnh: 90g

- Bảo hành: 12 tháng.

75,000         

219

Thoát sàn ban công inox TS100-D100

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: 

90~100mm

- Trọng lượng tịnh: 110g

- Bảo hành: 12 tháng.

80,000         

220

Thoát sàn ban công inox TS100-D110  (ROOF 

DRAIN) 

- Chất liệu: inox 201

- Phù hợp với đường ống: Ø110mm

- Trọng lượng tịnh: 140g

85,000         

221

Thoát sàn ban công inox TS100-D150 (ROOF 

DRAIN)

- Chất liệu: inox 201

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong Ø150mm

- Trọng lượng: 227g

110,000       

222

Thoát sàn ban công inox TS100-D160 (ROOF 

DRAIN)

- Chất liệu: inox 201

- Kích thước: như hình vẽ

- Phù hợp với đường ống: Ø160mm

- Trọng lượng: 220g

115,000       

223

Thoát sàn ban công inox TS100-D200 (ROOF 

DRAIN)

- Chất liệu: inox 201

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong Ø190-

Ø200mm

- Trọng lượng: 310g

185,000       

Thoát sàn ban công Inox201

Phễu thoát vách



223

Phễu thoát nước vách tường inox304 Scupper Drain 

TS140

- Chất liệu: inox 304

- Kích thước: 100x77x112mm (DxRxC)

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

trong: Ø42-60mm.

- Trọng lượng tịnh: 380g

250,000       

224

Phễu thoát nước vách tường  Scupper Drain TS140-

ABS.

- Chất liệu: Nhựa ABS + inox 304

- Màu: trắng.

- Kích thước: 125x70x105mm (DxRxC)

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

ngoài: Ø36-56mm. đường kính trong: 75mm

- Trọng lượng tịnh: 260g

- Bảo hành: 12 tháng

165,000       

225

Phễu thoát nước vách tường inox304 Scupper Drain 

TS141.

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: 120x88x13mm (DxRxC)

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

trong: Ø60-85mm.

- Trọng lượng tịnh: 490g

- Bảo hành: 12 tháng.

280,000       

226

Phễu thoát nước vách tường inox304 Scupper Drain 

TS142.

- Chất liệu: inox 304

- Bề mặt: xước (Brushed)

- Kích thước: 150x133x84mm (DxRxC)

- Phù hợp với các đường ống thoát nước có đường kính 

trong: Ø90-115mm.

- Trọng lượng tịnh: 630g

- Bảo hành: 12 tháng.

330,000       

227

Phụ kiện thoát sàn chống mùi FD102-U

- Chất liệu: đồng thau

- Màu sắc: vàng đồng

- Kích thước: như hình vẽ

- Phù hợp với các loại thoát sàn ren Ø 41mm

- Trọng lượng: ~60g

52,000         

228

Phụ kiện thoát sàn chống mùi FD101-AV

- Chất liệu: đồng thau

- Màu sắc: vàng đồng

- Kích thước: như hình vẽ

- Phù hợp với các loại thoát sàn ren Ø 41mm

- Trọng lượng: 40g

50,000         

229

Phụ kiện thoát sàn chống mùi FD103-2U.

- Chất liệu: đồng thau

- Màu sắc: vàng đồng

- Kích thước: như hình vẽ

- Phù hợp với các loại thoát sàn có đường kính lỗ xả Ø 

54mm

- Trọng lượng: 160g

95,000         

230

Phụ kiện thoát sàn chống mùi FD112-L

- Chất liệu: đồng thau

- Màu sắc: vàng đồng

- Kích thước: như hình vẽ

- Phù hợp với các loại thoát sàn có đường ống xả ren Ø 

41mm

- Trọng lượng: 50g.

65,000         

231

Phụ kiện thoát sàn chống mùi FD111-L

- Chất liệu: đồng thau

- Màu sắc: vàng đồng

- Kích thước: như hình vẽ

- Phù hợp với các loại thoát sàn có đường ống xả ren Ø 

41mm

- Trọng lượng: 40g

59,000         

Phụ kiện thoát sàn



232

Phụ kiện thoát sàn máy giặt FW001.

- Chất liệu: nhựa.

- Trọng lượng: 30g

25,000         

233

Phụ kiện thoát sàn máy giặt FW002

- Chất liệu: ABS mạ Crom

- Trọng lượng: 60g
35,000         

234

Phụ kiện thoát sàn máy giặt FW003.

- Chất liệu: nhựa PVC mạ Cr.

- Trọng lượng: 35g.

40,000         

235

Phụ kiện thoát sàn máy giặt FW004.

- Chất liệu: nhựa PVC, mạ Cr 

- Màu: bóng (Polished)

- Trọng lượng: 75g.

55,000         

236

Phụ kiện thoát sàn máy giặt FW005.

- Chất liệu: nhựa PVC 

- Màu: trắng.

- Trọng lượng: 35g.

30,000         

237

Phụ kiện thoát sàn máy giặt FW006 (Washing 

Machine Connector)

- Chất liệu: nhựa PVC mạ Cr.

- Trọng lượng: 100g.

115,000       

238

Chụp thông hơi Vent Cap inox304 VT80-304.

- Chất liệu: inox304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: D80mm

- Trọng lượng: 100g

- Bảo hành: 12 tháng.

95,000         

239

Chụp thông hơi Vent Cap inox304 VT100-304

- Chất liệu: inox304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: D100 - 

D110mm.

- Trọng lượng: 175g

- Bảo hành: 12 tháng.

125,000       

240

Chụp thông hơi Vent Cap inox304 VT120-304

- Chất liệu: inox304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống: D120mm

- Trọng lượng: 174g

- Bảo hành: 12 tháng.

135,000       

241

Chụp thông hơi Vent Cap inox304 VT150-304.

- Chất liệu: inox304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: D150mm

- Trọng lượng: 185g

- Bảo hành: 12 tháng.

155,000       

Chụp thông hơi (Vent Cap) inox304



242

Chụp thông hơi Vent Cap inox304 VT160-304. 

- Chất liệu: inox304

- Bề mặt: bóng (Polished)

- Phù hợp với đường ống có đường kính trong: D160mm

- Trọng lượng: 240g

- Bảo hành: 12 tháng.

175,000       

243

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT50

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường ống: D50mm

- Trọng lượng: 80g

55,000         

244

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT60

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường ống: D60mm

- Trọng lượng: 38g

49,000         

245

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT70

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường ống: D70mm

- Trọng lượng: 80g

60,000         

246

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT80

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường ống: D80mm

- Trọng lượng: 80g

75,000         

247

Chụp thông hơi Ventcap INOX VT100

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với ống có đường kính: D100mm

- Trọng lượng: 120g

85,000         

248

Chụp thông hơi Ventcap INOX VT110

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường kính: D100mm

- Trọng lượng: 120g

99,000         

249

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT120

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường kính: D120mm

- Trọng lượng: 120g

110,000       

250

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT150

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường kính: D150mm

- Trọng lượng: 180g

125,000       

251

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT160-1new

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường kính: D160mm

- Trọng lượng: 195g

135,000       

Chụp thông hơi (Vent Cap) inox201



252

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT180

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường kính: D180mm

- Trọng lượng: 280g

165,000       

253

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT200

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường kính: D200mm

- Trọng lượng: 270g

195,000       

254

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT250

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường kính: D250mm

- Trọng lượng: 800g

375,000       

255

Chụp thông hơi Vent Cap inox VT300

- Chất liệu: inox201

- Phù hợp với đường ống: D300mm

- Trọng lượng: 760g

500,000       

Lưu ý: Bảng báo giá trên có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm đặt hàng. Quý khách vui lòng xác nhận 

giá sản phẩm trước khi đặt hàng

Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và phí vận chuyển 

1.     Điều kiện thanh toán

       -     Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng

       -     Thanh toán 70% còn lại trước khi hàng hóa được bàn giao

2.     Điều kiện giao hàng:

       -     Hàng được giao tại chân công trình bên mua.

       -     Chi phí vận chuyển theo thỏa thuận giữa 2 bên.

3.     Hiệu lực đến hết hàng ..../..../202..

Chúng tôi rất mong đáp ứng được yêu cầu của Quý khách hàng
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