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Với hơn 50 năm kinh nghiệm
và công nghệ làm hài lòng
khách hàng tại hơn
60 quốc gia trên toàn Thế Giới !
Using over 50 years of
experience and
technology to satisfy
customers in over
60 different countries !

Phú Khang Gia – EURO Moulding là nhà phân phối, thiết kế, thi công
và tư vấn giải pháp trang trí tổng thể cho Tường – Trần – Vách.
Với những sản phẩm như Chỉ Nhựa, Tấm Ốp 3D,
Gạch Nhựa 3D, Thanh Lam trang trí cao cấp được làm
từ nhựa Polystyrene (PS) thân thiện với môi trường, sở hữu trên
200 bằng sáng chế dựa trên 50 năm công nghệ tích luỹ đến từ
nhà sản xuất hàng đầu Thế Giới.

PhuKhangGiaCorp. - EURO Moulding is a distributor,
design, constructor and consultant of overall decorating
solutions for over the surface walls of the house. With products
such as Mouldings, Panels, Decowalls, Louvers with high quality
decoration made from environmentally friendly Polystyrene (PS)
plastic, possessing more than 200 patent licenses based
on 50 years of accumulated technology comes from the world's
leading manufacturers.

Chúng tôi tự hào là nhà phân phối độc quyền với những sản phẩm
Chỉ Nhựa, Tấm Ốp 3D, Gạch Nhựa 3D, Thanh Lam trang trí cao cấp mang
thương hiệu “EURO Moulding - Miga” đến với thị trường Việt Nam.
Chúng tôi cam kết luôn mang đến những sản phẩm với chất lượng
hàng đầu tiêu chuẩn Châu Âu đang được tin dùng rộng rãi
tại 60 quốc gia trên toàn Thế Giới.

We are proud to be the exclusive distributor of Mouldings,
Panels, Decowalls, Louvers high quality decorative products
branded "EURO Moulding" in Vietnam. We are committed
to providing top quality products with European standards
that are trusted and widely used in 60 countries around the world.

Không ngừng lại ở việc cung cấp những sản phẩm mang chất lượng
hàng đầu, chúng tôi còn đặt tâm trí cho việc quan tâm và
chăm sóc đến sức khoẻ của khách hàng, bằng cách nghiên cứu
và phát triển sản phẩm mang thiên hướng thân thiện với môi trường
và bảo vệ sức khoẻ con người. Minh chứng cho điều này chính là
tất cả các sản phẩm của chúng tôi cung cấp đều có chứa
than hoạt tính. Lần đầu tiên có trong ngành công
nghiệp này - một thành phần hút, lọc và loại bỏ các độc tố có
trong không khí mang đến môi trường sống trong lành hơn.

Non-stop at providing top quality products, we also set our
mind on caring for customers' health, by researching and
developing products that are friendly with the environment
and protection of human health. The proof for this is that all
of our products contain activated hardwood charcoal for the
first time in the industry - a filter-removing component, toxins in
the air brings a healthier living environment.

Sự phát triển của chúng tôi đến từ sự hỗ trợ trung thành của
khách hàng từ khắp nơi trên cả nước và những nỗ lực của chúng tôi
để đáp ứng lại sự ưu ái đó. Với nền tảng này, chúng tôi tại
Phú Khang Gia hứa sẽ cung cấp những sản phẩm tốt hơn
và dịch vụ tuyệt vời hơn để đáp ứng chu đáo nhất nhu cầu của
khách hàng.

Our development comes from loyal support from customers
from all over the country and our efforts to respond to that favor.
With this platform, we at Phu Khang Gia promise to provide
better products and better services to meet the needs of our
customers.
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Chất liệu thân thiện với môi trường, có lợi cho sức khoẻ của con người

Được làm từ chất liệu tương tự như những
vật liệu được sử dụng sản xuất và đóng gói
bao bì thực phẩm!
Eco friendly material, the most healthful for our body

Made of the same material
as the ones used for food container!
KHÔNG | NO

HộiChứngNhàMới|Sickhousesyndrome

EURO Moulding là vật liệu thân thiện với môi trường, được làm từ
chất liệu sử dụng chế tạo hộp đựng thực phẩm. Euro Moulding
tạo ra sản phẩm an toàn cho không gian, không gây hiệu ứng nhà mới.
EURO Moulding are Eco friendly material, made of the same material
as the one used for yogurt pot. EURO Moulding ensure safe interior
space with no sick house syndrome.

KHÔNG | NO

Dị Ứng | Atopy

EURO Mouding là vật liệu an toàn cho trẻ em, vì tỉ lệ xuất hiện bệnh
có nguyên nhân gây ra từ hóa chất độc hại là rất thấp bằng cách thêm
than hoạt tính vào chính sản phẩm.
EURO Moulding are much safer material for children, since atopy
occurrence rate caused from harmful chemicals is very low by adding
charcoal powder on the product itself.

KHÔNG | NO

Chất gây ô nhiễm | Formaldehyde

EURO Moulding, trong thí nghiệm phát hiện hoá chất gây độc hại
trong Vật Liệu Trang Trí Nội Thất, cả ba thành phần:
khí thải formaldehyde, TVOC gây ra dị ứng, hội chứng nhà mới
đều không tìm thấy trên các sản phẩm của chúng tôi.
EURO Moulding, in the contaminant emission test for interior building
materials, the components such as Formaldehyde, TVOC, which causes
atopy, sick house syndrome were barely found on our products.

CHỨNG NHẬN | CERTIFICATION
Trong thí nghiệm phát hiện chất gây ô nhiễm xây dựng vật liệu trang trí nội thất,
cả 3 thành phần hiếm khi được phát hiện trên các sản phẩm
In the contaminant releasing experiment of building interior decoration materials,
all three components were scarcely detected on our products.
Mục kiểm tra | Test item

Đơn vị | Unit

Giá trị kết quả
| Result value

Mức cho phép
| Permissible level

Khí thải Formaldehyde
| Formaldehyde Emission

㎎/㎡• h

Ít hơn 0.005
| Less than 0.005

Ít hơn 0.12 | Less than 0.12

Khí thải TVOC
| TVOC Emission

㎎/㎡• h

Ít hơn 0.002
| Less than 0.002

Ít hơn 0.4 | Less than 0.4

Khí thải Toluene
| Toluene Emission

㎎/㎡• h

Ít hơn 0.005
| Less than 0.005

Ít hơn 0.4 | Less than 0.4
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CHỈ NẸP HOÀN THIỆN | FINISHING MOULDING

Gạch Nhựa 3D
| Decowalls

DecoWalls & Louvers

( 15 x 6 )
Mã Sản Phẩm - Mã Màu (Rộng x Dày) | Product Name - Color (Width x Thickness)

15mm

15mm

Phương pháp nhận diện sản phẩm | Product Notation

6mm

( 15 x 6 )

15mm

( 15 x 15 )

CÁC ỨNG DỤNG | APPLICATIONS

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | SPECIFICATION
Gạch nhựa có 6 kích cỡ, do đó bạn có thể sử dụng chúng trong nhiều không gian
khác nhau mà bạn muốn. Bạn có thể thiết kế không gian nội thất của mình
bằng cách kết hợp nhiều kích cỡ khác nhau.

( 15 x 6 ) /

Decowalls are available in 6 sizes, so that you can use them in various space you
want. You can design your interior space by combining a variety of size.

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

Ví dụ kết hợp kích thước
CC1, CC2

Chỉ có sẳn trong sản phẩm
ĐÁ THÔ, ĐÁ MARBLE
| Available only in
STONE, MARBLE products

800

( 15 x 15 )

No. 1, 2 size
combination example

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

145-D ( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 15 )

800
580
340

Ví dụ kết hợp kích thước
CC4, CC5

CC1 : 800 x 580 x 4mm

No. 4, 5 size
combination example

CC4 : 800 x 340 x 4mm

580

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

800

290

145

CC2 : 580 x 290 x 4mm

( 15 x 6 ) /

CC5 : 800 x 145 x 4mm

Ví dụ kết hợp kích thước
CC2, CC3
No. 2, 3 size
combination example

290

( 15 x 15 )

290

580
110

CC3 : 290 x 290 x 4mm

CC6 : 580 x 110 x 4mm

Ví dụ kết hợp kích thước
CC2, CC6

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

No. 2, 6 size
combination example

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | SEPCIAL FEATURES
Dễ dàng thi công | Easy Construction

Giá cả hợp lý | Reasonable Price

Với việc vát cạnh và xử lý màu hoàn thiện không
những giúp tạo cảm giác sang trọng và cao cấp
mà còn dễ dàng trong việc thi công.
The color finish has been already done on the edges
of products.

Tạo cảm giác như Đá, Vải, Gỗ thật với giá thành hợp lý.
You can create the senses of hardwood and marble
feelings at the economical prices.

Thiết kế độc đáo | Unique Designs
Các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và họa tiết.
Various patterns and texture can be expresssed.

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 15 )

Vật liệu thân thiện với môi trường | Eco-Friendly Materials
Góp phần bảo vệ môi trường và thiên nhiên bằng cách
sử dụng các vật liệu vô hại cho cơ thể con người.
It will protect the environment and nature by using
the materials harmless to human body.

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )

( 15 x 6 ) /

( 15 x 15 )
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Gạch Nhựa 3D

ĐÁ THÔ | STONE
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6

Decowalls

(800 x 580 x 4mm)
(580 x 290 x 4mm)
(290 x 290 x 4mm)
(800 x 340 x 4mm)
(800 x 145 x 4mm)
(580 x 110 x 4mm)

DecoWalls & Louvers

12 Màu | 12 Colors

NEW

1638

1631

1634

1630

1619

1633

1629

9181

1632

NEW

ơ

1637

ĐÁ THÔ | STONE - 1637, 1635

NEW

1635

NEW

1636
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Gạch Nhựa 3D
Decowalls

DecoWalls & Louvers

ĐÁ MARBLE | MARBLE
U1
U2
U3
U4
U5
U6

(800 x 580 x 4mm)
(580 x 290 x 4mm)
(290 x 290 x 4mm)
(800 x 340 x 4mm)
(800 x 145 x 4mm)
(580 x 110 x 4mm)

9 Màu | 9 Colors

ĐỘ BÓNG CAO
HIGH GLOSSY

ĐỘ BÓNG CAO
HIGH GLOSSY

ĐỘ BÓNG CAO
HIGH GLOSSY

1621

1620

1619

BÊ TÔNG MỸ THUẬT | BRUSH
CB1 (800 x 580 x 4mm)
CB2 (580 x 290 x 4mm)
CB3 (290 x 290 x 4mm)
3 Màu | 3 Colors

NEW

NEW

NEW

1643

1642

1641

ĐỘ BÓNG CAO
HIGH GLOSSY

THÌA | SPOON CUT

ĐỘ BÓNG CAO
HIGH GLOSSY

BZ1 (800 x 580 x 4mm)
BZ2 (580 x 290 x 4mm)
BZ3 (290 x 290 x 4mm)
3 Màu | 3 Colors

NEW

NEW

1640

1639

1625

1624

1623

1622

W

22

D
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1628

1627

1602

GỖ TỰ NHIÊN | GRAIN WOOD

1626

BY1 (800 x 580 x 4mm)
BY2 (580 x 290 x 4mm)
BY3 (290 x 290 x 4mm)
4 Màu | 4 Colors

ĐÁ THÔ | STONE - 1630

GỖ TỰ NHIÊN | GRAIN WOOD - 1627
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Gạch Nhựa 3D
Decowalls

DecoWalls & Louvers

GẠCH | BRICK
EY1 (800 x 580 x 4mm)
EY2 (580 x 290 x 4mm)
EY3 (290 x 290 x 4mm)
4 Màu | 4 Colors

ĐÁ MARBLE | MARBLE - 1641

1599

41

1597

1596

S3

1577

GỖ | WOOD
BJ1 (800 x 580 x 4mm)
BJ2 (580 x 290 x 4mm)
BJ3 (290 x 290 x 4mm)
3 Màu | 3 Colors

22
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BÊ TÔNG | CONCRETE
PM1 (800 x 580 x 4mm)
PM2 (580 x 290 x 4mm)
PM3 (290 x 290 x 4mm)

DecoWalls & Louvers

3 Màu | 3 Colors

42

S3

41

LÁ | LEAF
PP1 (800 x 580 x 4mm)
PP2 (580 x 290 x 4mm)
PP3 (290 x 290 x 4mm)

W

C

D

40

22

43

3

4 Màu | 4 Colors

1577

VẢI THÔ | STRAW

DÂY LEO | VINE

EP1 (800 x 580 x 4mm)
EP2 (580 x 290 x 4mm)
EP3 (290 x 290 x 4mm)

PS1 (800 x 580 x 4mm)
PS2 (580 x 290 x 4mm)
PS3 (290 x 290 x 4mm)

4 Màu | 4 Colors

5 Màu | 5 Colors

S3

26

29

17

S3
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Chỉ nhựa trang trí nội thất
có chứa than hoạt tính
Charcoal Interior Moulding
Sản phẩm được làm từ chất liệu Polystyrene | Polystyrene moulding
Vì chất liệu polystyrene không bị biến dạng, cong vênh hoặc phân rã do độ ẩm,
không như gỗ tự nhiên hay gỗ MDF dễ ẩm mốc và biến dạng, nên sản phẩm
EURO Moulding có thể sử dụng trong các ứng dụng thiết kế cho nhiều không gian đa dạng.
Since the polystyrene moudling is free of deformation, warping or decay due
to moisture while wood moulding and MDF moulding are weak in mois-ture
and deform easily, polystyrene can be used in diverse applications for space.

Từ phong cách cổ điển đến hiện đại | From modern style to classic
Sản phẩm EURO Moulding áp dụng được với các thiết kế đa dạng và độc đáo bằng cách
tái tạo các thiết kế, hoạ tiết cổ điển của phào Gỗ trên chỉ nhựa Polystyrene, cũng như
áp dụng vào các thiết kế hiện đại. Không những thế sản phẩm EURO Moulding có được
lợi thế kinh tế hơn so với các sản phẩm tạo ra từ MDF hay gỗ tự nhiên về giá cả.
It provides for the application of diverse and unique designs by reproducing beautiful designs
and antique wood texture on the polystyrene moulding, as well as providing modern. It also
offers an excellent economic advantage over MDF or wood moulding in terms of price.

Thân thiện với môi trường | Eco-friendly
Chất liệu Polystyrene được sử dụng trong ngành công nghiệp đóng gói bao bì cho
thực phẩm và đồ uống, vì nó tuân thủ các đặc điểm an toàn vệ sinh thực phẩm
theo quy định của FDA Hoa Kỳ.Đặc biệt, Polystyrene là vật liệu thân thiện với
môi trường có thể tái chế phù hợp cho sản phẩm nội thất, vì nó chống chịu
rất tuyệt vời với mọi thời tiết và độ ẩm cao.
Polystyrene is variously used for beverage container, crisper of the fridge etc, since it is
complied with the food hygiene safety specification in accordance with the U.S. FDA.
In particular, polystyrene is recyclable eco-friendly material suitable for interior molding,
as it is excellent for insulation and moisture.
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Chỉ Nhựa Có Chứa Than Hoạt Tính
| Charcoal Mouldings

DecoWalls & Louvers

(Chỉ Góc Trần
| Cornice Moulding)

(Chỉ Trang Trí
| Decorative Plain Moulding)

(Chỉ Trang Trí
| Decorative Plain Moulding)

(Chỉ Trang Trí
| Decorative Plain Moulding)

(Chỉ Lưng | Chair Rail)

(Lamri | Louver Moulding)

(Chỉ Chân | Louver Finishing)
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Phương pháp nhận diện sản phẩm | Product Notation

Chỉ Nhựa Có Chứa Than Hoạt Tính

(40x16T)

Charcoal Mouldings

Mã Sản Phẩm - Mã Màu (Rộng x Dày) | Product Name - Color (Width x Thickness)

Màu | Color | W

Chỉ Trần | Cornice Mouldings

(45x12T)

(150x14T)

(28x12T)

(60x16T)

C

B

Tấm Ốp | Decorative Panels

(65x12T)

(22x19T)
(40x11T)

(95x12T)
(58x18T)

(60x12T)

R

(40x16T)

Chỉ Góc | Corner Mouldings

(100x15T)

D

DecoWalls & Louvers

Chỉ Trang Trí | Decorative Plain Mouldings

Nẹp Cửa / Chỉ Lưng
| Door Frames / Chair Rails

(900x4T)

(80x12T)
(40x10T)

(50x12T)
(38x19T)

(80x13T)

Chỉ Chân / Chỉ Có Ngàm
Louver Finishing / Skirtings

(25x10T)

Lamri | Louver Moulding
(80x16T)

(70x13T)

(600x4T)

(30x15T)

(22x13T)

(95x9T)

(60x13T)
(15x10T)

(300x4T)

(60x12T)
(80x9T)

(300x6T)

(38x19T)
(100x13T)
(150x4T)
(95x19T)

(30x15T)

(70x10T)

(70x13T)
(22x13T)
(75x18T)

(150x6T)

( 100x4T)

(80x12T)
(65x20T)

(80x4T)

(38x19T)

(100x6T)

(55x15T)
(45x20T)

(60x4T)

(30x15T)
(120x13T)

(48x15T)

(22x11T)

(40x4T)
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Phương pháp nhận diện sản phẩm | Product Notation

Phương pháp nhận diện sản phẩm | Product Notation
(130x23T)

(120x23T)
Mã Sản Phẩm - Mã Màu (Rộng x Dày) | Product Name - Color (Width x Thickness)
Màu | Color | 40

41

42

43

DecoWalls & Louvers

Mã Sản Phẩm - Mã Màu (Rộng x Dày) | Product Name - Color (Width x Thickness)

44

(20x8T)
(40x20T)

Màu | Color | 1

2

3

4

5

6

7

(18x10T)
(120x23T)

(30x14T)
(15x10T)

(15x8T)

(62x29T)
(100x6T)
(150x6T)
(200x6T)

(250x6T)
(300x6T)

(130x23T)

(100x19T)

(18x10T)

(15x8T)

(85x25T)

(60x42T)

(100x19T)
(100x7T)

(80x15T)

(150x6T),

(300x6T)
(120x31T)

(60x20T)
(80x15T)
(60x11T)

(150x7T)

(30x14T)

(150x6T),

(300x6T)

(85x25T)
(60x11T)

(80x14T)
(95x15T)

(200x7T)
(60x20T)
(80x14T)
(330x330, 13T)

(50x13T)
(80x11T)

(80x12T)

(50x13T)

(95x15T)

(80x12T)

(80x11T)

(50x11T)

(40x20T)

(250x7T)

(62x29T)
(330x660, 13T)

(50x11T)

(30x14T)

(60x42T)

(50×32T)

(186x186)

(236x236)

(300x7T)
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Tấm Ốp Tường 3D
Có Chứa Than Hoạt Tính
| Panels

DecoWalls & Louvers
Phương pháp nhận diện sản phẩm | Product Notation
E10 : 99mm(chiều rộng | width), 4mm(độ dày | thickness), 2400mm(chiều dài | length)
E30 : 298mm(chiều rộng | width), 4mm(độ dày | thickness), 2400mm(chiều dài | length)
E60 : 595mm(chiều rộng | width), 4mm(độ dày | thickness), 2400mm(chiều dài | length)
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1 Biệt thự (Villa) | Đá Marble (Marble) U-1625
2 Biệt thự (Villa) | Đá thô (Stone) CC-1630, Gỗ (Wood) BJ-S3
3 Biệt thự (Villa) | Đá Marble (Marble) U-1625, Gỗ (Wood) BJ-22

DecoWalls & Louvers

1

2

3

Biệt thự (Villa) | Đá Thô(Stone) CC-1630, Gỗ (Wood) BJ-22
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DecoWalls & Louvers

1

4

2
1 Hình ảnh nội thất (interior image) | Đá Marble (Marble) U-1625
2 Hình ảnh nội thất (interior image) | Thìa (Spoon Cut) BZ-D
3 Hình ảnh nội thất (interior image) | Bê tông vân mịn (Brush) CB-1621

1

2

3

3
1 Hình ảnh nội thất (interior image) | Đá Marble (Marble) U-1625
2 Hình ảnh nội thất (interior image) | Đá thô (Stone) CC-1629
3 Hình ảnh nội thất (interior image) | Gỗ tự nhiên (Grain Wood) BY-1602

5
4 Hình ảnh nội thất (interior image) | Đá thô (Stone) CC-1633
5 Hình ảnh nội thất (interior image) | Đá Marble (Marble) U-1622
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1 Hình ảnh nội thất (interior image) | Tấm ốp màu W ( Paint Collection W Color)
2 Hình ảnh nội thất (interior image) | Tấm ốp màu C ( Paint Collection C Color)
3 Hình ảnh nội thất (interior image) | Tấm ốp màu D ( Paint Collection D Color)

DecoWalls & Louvers

1

2

3

Hình ảnh nội thất (interior image) | Tấm ốp màu trắng ( Paint Collection W Color)
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1 Hình ảnh nội thất (interior image) | Chỉ nhựa và tấm ốp giả đá màu 40 ( Pear & Stone 40 Color)
2 Hình ảnh nội thất (interior image) | Chỉ nhựa và tấm ốp giả đá màu 42 ( Pear & Stone 42 Color)
3 Hình ảnh nội thất (interior image) | Chi nhựa và tấm ốp giả gỗ màu 1 ( Antique Wood 1 Color)

DecoWalls & Louvers

1

2

3

Hình ảnh nội thất (interior image) | Chỉ nhựa kết hợp lamri giả đá màu 42 (Pearl & Stone 42 Color)
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Thanh Lam
| Louvers

DecoWalls & Louvers

Phương pháp nhận diện sản phẩm | Product Notation
(122x12T)
Mã Sản Phẩm - Mã Màu (Rộng x Dày) | Product Name - Color (Width x Thickness)

(122x12x2400mm)

(122x12x2400mm)

Chỉ Nẹp Hoàn Thiện | Louver Finishing Mouldings

(25x12) /

(50x12) /

Chỉ Nẹp Hoàn Thiện | Louver Finishing Mouldings

(80x12x2400mm)

(25x12) /

(26x12x2400mm)

(50x12) /

(28x12x2400mm)

(35x12x2400mm)

(42x12x2400mm)

W

2062

84

2064

2063

438B

74B

(122x12x2400mm)

(122x12x2400mm)

Chỉ Nẹp Hoàn Thiện | Louver Finishing Mouldings

(25x12) /

2059B

(50x12) /

Chỉ Nẹp Hoàn Thiện | Louver Finishing Mouldings

(80x12x2400mm)

(25x12) /

(50x12) /

(30x12x2400mm)

7

MIGA · The Beautiful Housing

(80x12x2400mm)

(30x12x2400mm)

(63x12x2400mm)

1638

(80x12x2400mm)

(63x12x2400mm)

1637

1635

1632

1646

1645
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DecoWalls & Louvers
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DecoWalls & Louvers

Tất cả sản phẩm trong catologue này được bảo hộ độc quyền về kiểu dáng
Mọi hành vi sao chép sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật

Huy Chương Vàng Chất Lượng
Bằng Khen Của Tổng Thống
Giải Thưởng Thân Thiện Với Môi Trường
Giải Thưởng Doanh Nghiệp Toàn Cầu Ưu Tú
Giải Thưởng Xuất Khẩu Xuất Sắc
Và Nhiều Giải Thưởng Khác

www.phukhanggiacorp.com - www.euromoulding.vn
2/19A Quách Văn Tuấn, P.12,

65 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai.

G3-05A.06 Vinhomes Greenbay

Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Tel : 0251.266.6661

Số 3 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Hà Nội.

Tel : 028.6296.6660 / 6264.5925 Hotline : 097.2626.786
Fax : 028.6264.5926

Tel : 024.3552.5222

Email : saleteam@phukhanggiacorp.com Hotline : 0967.56.79.79

Hotline : 097.2626.786

41

41

2019 MIGA COLLECTION

