
DỊCH VỤ 
QUẢN LÝ 
CHUỖI 
CUNG ỨNG
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HÂN HẠNH  
PHỤC VỤ
Thành lập vào năm 2005, với các công ti thành viên do 
chúng tôi sở hữu toàn phần tại Trung Quốc cũng như văn 
phòng tại Singapore và Việt Nam chuyên cung cấp các dịch 
vụ thâm nhập thị trường và sản xuất theo hợp đồng. Đội 
ngũ điều hành giàu kinh nghiệm của chúng tôi tại châu Á 
sẽ làm việc với những chuyên gia quản lý kinh doanh tại Úc 
để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

 ✓ Tiếp cận trực tiếp các nhà cung cấp và phân phối khu 
vực châu Á

 ✓ Cẩm nang toàn diện về thuế xuất nhập khẩu, thủ tục 
hải quan và định giá

 ✓ Dịch vụ logistics, chứng chỉ và thiết kế uy tín
 ✓ Kiểm định chất lượng và giám sát sản xuất.

VAI TRÒ CỦA CHÚNG TÔI

Tăng trưởng doanh thu xuất khẩu tại khu vực châu Á bằng 
các chương trình thâm nhập thị trường dành cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, cùng với nguồn cung ứng chiến lược và 
sản xuất sản xuất theo hợp đồng cũng như đảm bảo kiểm 
tra chất lượng toàn diện. Dominion House cung cấp cho 
bạn các giải pháp tiêu thụ và phân phối chuyên nghiệp tại 
Sydney, Singapore, Thượng Hải và Thành Phố Hồ Chính 
Minh.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trao đổi về những nhu cầu 
của bạn.
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THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 
& PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
Kiến thức về thị trường bản địa là yếu tố sống còn trong 
việc thiết lập mạng lưới phân phối. Chúng tôi xác định và 
đánh giá các nhà phân phối phù hợp với sản phẩm của bạn 
tại thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á, đồng thời cung 
cấp dịch vụ tư vấn nhờ mạng lưới các chuyên gia uy tín 
trong lĩnh vực điều phối thử nghiệm tính an toàn của sản 
phẩm cũng như đóng nhãn mác theo quy định, giải pháp 
giao hàng và kho bãi hiệu quả cùng hàng loạt các dịch vụ 
hỗ trợ marketing theo yêu cầu.

CHƯƠNG TRÌNH INDUSTRIAL + ASIA 2018

Năm 2014, Trung Quốc có 17.406 công ty thiết kế và kiến 
trúc với 330.028 kiến trúc sư và nhà thiết kế. Những triển 
lãm thương mại lớn tại Trung Quốc thu hút từ 30.000 đến 
60.000 chuyên gia đến từ Trung Quốc và các nước Đông 
Nam Á đến để tìm kiếm các ý tưởng mới mẻ và những sản 
phẩm chất lựợng cao. Dominion House đã ra mắt chương 
trình INDUSTRIAL + ASIA để quảng bá các sản phẩm sáng 
tạo từ Úc với các kiến trúc sư, nhà phát triển và chuyên gia 
xây dựng tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

‘Khách hàng đặt niềm tin vào chỉ dẫn của chúng tôi để vượt 
qua những khó khăn trong một môi trường kinh doanh 
rất khác biệt - từ việc thẩm định các nhà phân phối tiềm 
năng và lựa chọn đối tác phù hợp cho tới hỗ trợ pháp lý 
và logistics. Ngoài ra, trách nhiệm của chúng tôi còn là 
tạo điều kiện cho người mua hàng ở địa phương tìm hiểu 
thêm về các sản phẩm và cách đặt hàng, đồng thời các văn 
phòng của chúng tôi tại Thượng Hải, Singapore và Thành 
phố Hồ Chí Minh đóng vai trò cốt lõi trong chu trình bán và 
giao hàng’, Jeremy Barnett, Giám đốc điều hành cho biết.

Kể từ năm 2005, nhờ hiểu biết về bản địa và sự hiện diện 
ngay tại châu Á, Dominion House đã tiếp sức cho các 
khách hàng của mình trong các lĩnh vực trên thị trường 
nước ngoài, giúp họ có thể phát huy tối đa tiềm năng mà 
không phải chịu rủi ro. INDUSTRIAL + ASIA là chiến lược 
thâm nhập thị trường dành cho các công ty đã chuẩn bị đầu 
tư để thành công tại châu Á, với các đặc điểm như sau: 
Thỏa thuận hợp tác tối thiểu 12 tháng, đại diện không độc 
quyền, hoàn toàn minh bạch (người mua hàng thanh toán 
trực tiếp).

CASE STUDY

WANGFU, BEỊING
Thiết kế/Phân phối

Tọa lạc trên Đường Vương Phủ Tỉnh, quận Đông Thành, 
công trình xa hoa mới này tại Bắc Kinh này sở hữu phong 
cách thiết kế kiểu Úc và triển khai kiến trúc thi công bằng 
một chiếc cầu treo làm từ 30 tấm mái tự động có thể trượt 
qua lại để mở ra các thiết bị nghe nhìn.

Với vai trò liên kết dự án cho TILT, Dominion House xúc 
tiến việc trao đổi giữa các đối tác chính bao gồm nhà phát 
triển bất động sản tại Hồng Kông và công ty xây dựng tại 
Bắc Kinh. Các vấn đề chính như lên lịch trình, thanh toán, 
nhập khẩu trang thiết bị vào Trung Quốc, sắp xếp để nhân 
sự người Úc lắp đặt và giám sát hiện trường đã được văn 
phòng tại Thượng Hải của chúng tôi triển khai hiệu quả. 
‘Thiết kế này mang đến phong cách tao nhã, vừa tạo không 
gian đa chức năng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho việc sử 
dụng làm trung tâm thương mại hàng ngày cũng như công 
năng mở rộng cho các sự kiện đặc biệt’, TILT Industrial 
Design, công ty thiết kế công nghiệp hàng đầu của Úc phát 
biểu

Kiến trúc sư:
Kohn Pedersen Fox

“Lần đầu tiên, TILT đã phân 
phối sản phẩm tới Trung 
Quốc và Dominion House đã 
đảm bảo quản lý quy trình 
này để mang lại lợi ích cho 
đôi bên.”Tim Phillips,

Giám đốc tiếp thị, TILT



Wangfu, Bắc Kinh (Kiến trúc sư: Kohn Pedersen Fox)
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SẢN XUẤT  
& TIÊU THỤ

Dominion House làm việc với khách hàng của mình để cắt 
giảm các chi phí và giảm thiểu rủi ro bằng việc đàm phán tại 
chỗ và kiểm soát chất lượng toàn diện. Chúng tôi tìm hiểu 
các nhà cung cấp dựa theo thông số kỹ thuật sản phẩm của 
khách hàng và họ sẽ chọn nhà sản xuất ưu tiên dựa trên 
đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi cũng tổ chức các chuyến 
thực địa cho khách hàng của Dominion House tới gặp các 
đối tác sản xuất tiềm năng .

“Dominion House quản lý 
quy trình tiêu thụ trên thị 
trường quốc tế và kiểm 
soát chất lượng bằng sự 
cẩn thận, tỉ mỉ và chuyên 
nghiệp. Chúng tôi sẽ không 
khởi động bất kỳ dự án lớn 
nào khác tại Trung Quốc 
mà không cộng tác với 
Dominion House.”

Tim Phillips,
Giám đốc tiếp thị, TILT

CASE STUDY

One Central Park
Thiết kế/Tiêu thụ

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel, 
công trình ‘One Central Park’ tại Sydney gồm 2 tòa tháp 16 
tầng và 33 tầng nằm trên khu mua sắm và giải trí 5 tầng.

Hãng thiết kế công nghiệp hàng đầu của Úc, lựa chọn hàng 
đầu của các kiến trúc sư, TILT Industrial Design, đã lắp đặt 
hệ kính định nhật khổng lồ ở tòa tháp phía đông giúp ‘tích 
hợp một hệ thống gương cố định và di chuyển tối tân nhằm 
lấy ánh sáng mặt trời và chuyển hướng sang giếng trời của 
khu bán lẻ và khu cảnh quan.’

Cùng tham gia từ giai đoạn bản vẽ kỹ thuật, Dominion 
House đã xác định và quản lý một nhóm các nhà sản xuất 
theo hợp đồng có chất lượng tại Trung Quốc để thi công 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và ngân sách phê duyệt. Các 
chi tiết nhôm ép bằng máy, bản lề thép tùy chỉnh và gương 
nhập khẩu từ Tây Ban Nha đã được lắp ráp tại nước ngoài 
và vận chuyển theo đúng tiến độ.

Kiến trúc sư:
Ateliers Jean Nouvel & PTW Architects



One Central Park (Kiến trúc sư - Ateliers Jean Nouvel và PTW Architects)
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THIẾT KẾ  
BỀN VỮNG

THIẾT KẾ XANH 
(BIOPHILIC DESIGN)

Thiết kế Xanh là một phong cách thiết 
kế sáng tạo dành cho nơi sống, nơi 
làm việc và học tập của chúng ta. 
Chúng ta khao khát hòa mình vào 
thiên nhiên nhưng lại thường thiết kế 
khu đô thị và ngoại ô theo hướng vừa 
gây suy thoái môi trường vừa cách li 
với thiên nhiên.

Xu hướng kiến trúc xanh gần đây 
đã làm giảm tác động của xây dựng 
tới môi trường nhưng vẫn chưa đạt 
nhiều thành tựu trong việc kết nối 
chúng ta với thế giới tự nhiên. Đây 
cũng là mảnh ghép còn thiếu trong 
phát triển bền vững.

Trên hành trình tiến hóa và khởi 
nguyên kiến trúc tới những tòa nhà 
lừng dang thế giới để tìm kiếm một 
công trình kiến trúc để đời. Những 

SỰ KHÁC BIỆT

Thiết kế bền vững (Sustainability 
Design) chính là cách mọi người tác 
động lên thế giới tự nhiên quanh mình.

Ngược lại, Thiết kế xanh liên quan 
tới việc tích hợp các yếu tố tự nhiên 
vào xây dựng để mang lại lợi ích cho 
tất cả mọi người, như cải thiện sức 
khỏe toàn diện.

Cách tiếp cận này có thể sẽ đưa 
quan niệm về bền vững lên một tầm 
cao mới. Trong khi thiết kế bền vững 
nhằm mục đích tạo ra các công trình 
thân thiện với môi trường hơn thì thiết 
kế xanh đóng vai trò giúp các công 
trình có lợi hơn cho sức khỏe con 
người.

Thiết kế Xanh 
chỉ ra phương 
pháp kiến tạo môi 
trường sống khỏe 
mạnh và năng 
động cho con 
người trong thế 
giới hiện đại.

LỢI ÍCH

Ánh sáng

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên giúp giải phóng nội tiết tốt và 
điều tiết cơ thể. Các loại ánh sáng khác nhau cũng có thể tác 
động đến cách chúng ta làm việc. Ánh sáng ấm mang đến 
cảm giác thoải mái và thư giãn. Ánh sáng lạnh được cho là 
cải thiện sự tập trung, tăng năng suất và giảm mệt mỏi.

03

Năng suất và sáng tạo

Tiếp xúc với tự nhiên có thể tăng năng suất lên 6% và 
tăng sức sáng tạo lên 15%. Các báo cáo cũng cho thấy 
những nhân viên tiếp xúc với các yếu tố tự nhiên trong khi 
làm việc cũng sẽ cải thiện tới 15% sức khỏe toàn diện.

01
Lưu thông khí

Tạo ra không gian mở với lưu lượng không khí ổn định có 
thể giúp cải thiện sự tập trung. 70% nhân viên văn phòng 
cho rằng chất lượng không khí không tốt có tác động tiêu 
cực tới năng suất và sức khỏe của họ.

02

Cảnh quan tự nhiên

Cảnh quan tự nhiên và cây cối có thể giúp giảm căng 
thẳng. Thậm chí chúng ta không nhất thiết phải thấy mảng 
cây xanh thật - các bức ảnh thiên nhiên cũng có thể giúp 
giảm huyết áp và thư giãn.

04

Campbell, Paul (2/8/2018). Lợi ích hàng đầu của thiết kế xanh tại nơi làm việc. Trích từ https://multicomfort.saint-gobain.co.uk/

công trình kết nối con người với thiên 
nhiên - những bệnh viện nơi bệnh 
nhân hồi phục nhanh hơn, những 
ngôi trường mà học sinh có điểm số 
cao hơn và những cộng đồng mà mọi 
người đều biết nhau và những gia 
đình sung túc.
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“Nghiên cứu thiên nhiên, 
yêu thiên nhiên và gần 
gũi với thiên nhiên.
Và thiên nhiên sẽ luôn ưu 
đãi bạn.”

Frank Lloyd Wright,
Nhà thiết kế kiến trúc Hoa Kỳ

Bãi đỗ xe Super Yachts Marina - Mặt tiền xanh, Sydney
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Một bức tường xanh trên phố Cumberland, Sydney



Quang cảnh nhìn từ One Central Park, Sydney
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“Chúng tôi tưởng tượng 
thành phố của mình bao 
phủ bởi cây xanh, trên 
tường và những nóc 
nhà, trong các đường 
hầm và bãi đỗ xe, cùng 
lối đi bộ và cao lộ, bên 
trong, bên ngoài và ở 
khắp mọi nơi.”

Chúng tôi là một trong những chuyên gia hạ tầng sinh hoạt 
hàng đầu tại Úc với khả năng kết hợp cây xanh với nghiên cứu 
khoa học và công nghệ để tăng cường khả năng sinh học của 
thực vật.

Chúng tôi trồng, thiết kế, lắp đặt và bảo trì tất cả các loại hạ 
tầng sinh hoạt bao gồm tường xanh, mái nhà xanh, mặt tiền 
xanh và khối đế xanh. Chúng tôi là những nhà phát minh mô 
đun Bức tường Sống (Breathing Wall) đầu tiên trên thế giới 
được khoa học chứng minh là có khả năng thanh lọc các chất 
độc hại như CO2, vật chất dạng hạt và hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi trong không khí.

Chúng tôi muốn #junglefyourcities 
(xanh hoá thành phố bạn)
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Bức tường Sống Junglefy (đang chờ cấp bằng sáng chế) 
là một hệ thống mô đun tường xanh đã được khoa học 
chứng minh là có khả năng tăng tốc độ đào thải các chất 
ô nhiễm trong không khí nhanh hơn bất kỳ hệ thống thảm 
thực vật nào khác trên thị trường. Hệ thống này cũng 
đóng vai trò là một rào chắn âm thanh, cải thiện khả năng 
cách âm cũng như hạ nhiệt độ môi trường xung quanh, 
giúp sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm chi phí điều 
hòa nhiệt độ.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Bức tường Sống Junglefy được làm từ các mô đun 
polyethylene mật độ thấp, tuyến tính với khả năng tái sinh 
vô hạn, nuôi trồng trên loại giá thể được làm chủ yếu từ 
xơ dừa. Hệ thống này được thông khí bằng hệ cánh quạt 
hướng trục chạy điện, giúp cung cấp luồng không khí 
đồng nhất cho các loại thực vật và giá thể. Hệ thống thông 
khí hoạt tính này tăng tốc độ khử CO2 và lượng không khí 
được lọc và làm mát bởi từng mô đun.

J unglefy The Breathing Wall- 
Bức tường Sống

 

↓80%

1,5x

XANHGIẢM LƯỢNG CO2
Khử được 24,2 L (or Lít) một giờ, 

tương đương 160 chậu  
cây lớn

KHỬ HỢP CHẤT VÔ CƠ 
DỄ BAY HƠI NHANH 
hơn lượng chậu cây 

tương đương

giúp giảm căng thẳng, bớt 
nghỉ ốm và tăng năng suất 

làm việc

60 PHÚT ↓41%

↓33%

khử 95% vật chất 
dạng hạt <PM10 từ 
nồng độ ban đầu

GIẢM TIẾNG ỒN
so với các công trình 

truyền thống

GIẢM
mức độ sử dụng điều hòa 

không khí nhờ hệ  
thống thông khí

Mô đun Bức tường 
Sống Junglefy

Không khí 
bẩn phía 

sau

Quan hệ cộng 
sinh giữa thực 
vật và cụm vi 
khuẩn làm sạch 
không khí ô 
nhiễm



Bãi đỗ xe Manly Vale - Mặt tiền Bức tường Sống, Manly Vale, Sydney
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CASE STUDY - DỰ ÁN THỰC TẾ

Bãi đỗ xe Manly Vale, Sydney
Mặt tiền Bức tường Sống

Mặt tiền xanh bao phủ bãi đỗ xe này gồm các Bức tường 
Sống xoay, loại thiết kế chưa từng được sử dụng cho bất 
kỳ dự án nào khác. Các tấm xoay này tạo lối tiếp cận cây 
xanh nhằm hỗ trợ công tác bảo trì triển khai bên trong bãi 
đỗ xe, không cần đến giàn giáo hay các kỹ thuật viên đu 
dây để sửa chữa. 

Các cánh quạt hút không khí ô nhiễm bên trong bãi đỗ xe 
và đẩy khí ô nhiễm qua rễ cây cũng như giá thể để kích 
hoạt Bức tường Sống trên mặt tiền này. Sau đó, thực vật và 
vi sinh vật sống trong giá thể sẽ làm nhiệm vụ của mình là 
lọc CO2, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và vật chất dạng 
hạt. Các cánh quạt hỗ trợ đẩy không khí đã thanh lọc ra 
môi trường xung quanh. Kết quả là bãi đỗ xe vừa giúp giải 
quyết nhu cầu của cư dân vừa cung cấp không khí sạch ở 
nơi mà thông thường mức độ ô nhiễm ở mức khá cao.



Trụ sở của LendLease Global - Bức tường Sống và Bức tường Xanh, Barangaroo, Sydney
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DỰ ÁN THỰC TẾ

Trụ sở của LendLease Global, Sydney
Bức tường Sống và Bức tường Xanh

Junglefy đã trở thành người hùng trong lĩnh vực thiết kế 
cho Trụ sở của Lendlease Global tại Nam Barangaroo, một 
Bức tường Sống cao 6 mét, tạo ra lối vào vô cùng ấn tượng 
cho khu vực văn phòng cũng như mang lại những lợi ích 
cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngay từ giai đoạn đầu, dự án này đã là một nỗ lực hợp tác 
với Lendlease từ khâu thiết kế, tiếp thị, đàm phán hợp đồng 
cho tới khâu trồng cây cho các mô đun. Lendlease đã tổ 
chức một cuộc thi nội bộ trong đó 8 thành viên nhóm của 
họ phải viết về nơi làm việc mới lý tưởng đối với bản thân 
trong vòng 25 từ. Người chiến thắng đã nhận được một 
ngày nghỉ để thăm vườn ươm Junglefy và trồng cây cho 
dự án của riêng họ.
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“Chúng tôi cho các 
kiến trúc sư quyền tự 
do sáng tạo.”

Chúng tôi phát triển thiết kế của bạn mà không bị gò bó 
trong những phương pháp xây dựng truyền thống.

Chúng tôi xem xét thấu đáo các ý tưởng và phác thảo của 
bạn đồng thời truyền tải chúng thông qua một quy trình thiết 
kế đã được chứng minh.

Chuyên môn Thiết kế Công nghiệp của chúng tôi sử dụng 
các công nghệ, vật liệu và kỹ thuật sản xuất tối tân.

Chúng tôi cộng tác với kiến trúc sư để biến những khái 
niệm thiết kế của kiến trúc sư thành hiện thực. Bạn có thể 
thể hiện ý tưởng của mình thông qua:

 ✓ Công năng kiến trúc tùy chỉnh
 ✓ Yếu tố thi công
 ✓ Nghệ thuật đại chúng

THIẾT KẾ TÙY CHỈNH

DỰ ÁN THỰC TẾ

St Kilda Stokehouse
Operable Facade - Mặt Tiền Chuyển Động

TILT đã hợp tác thiết kế, sản xuất và lắp đặt một loạt các 
màn gập hai cánh cho nhà hàng Stokehouse mang tính 
biểu tượng được xây dựng lại ở Melbourne.

Các tấm lam tạo ra một mặt tiền đặc biệt nhưng hữu dụng, 
không làm gián đoạn tầm nhìn. Thiết kế độc đáo này giữ lại 
đặc tính của tòa nhà, đồng thời cân nhắc tới sự thoải mái 
của thực khách - đây là một sự kết hợp tạo nên thành công 
vĩ đại nhất về mặt thương mại.

Các tấm màn nằm bên ngoài cửa sổ nhà hàng và ngăn ánh 
sáng mặt trời, có thể nâng lên và hạ xuống để làm nổi bật 
cảnh biển lung linh.

Vị trí bên bờ biển là một môi trường cần tới các kết cấu cơ 
khí. Thiết kế đã sử dụng vật liệu thép không gỉ hàng hải cho 
các bộ phận kết cấu lắp ghép lý tưởng để đạt được hiệu 
suất về tuổi thọ và độ bền.

Kiến trúc sư:
Kiến trúc sư Robert Simeoni



Stokehouse (kiến trúc sư - Robert Simeoni Architects) 
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“TILT đã biến kiến trúc 
động thành hiện thực.”

Tim Greer,
Giám đốc, Tonkin Zulaikha Greer



Glebe – Skylight (Kiến trúc sư - Nicholas Tang Architects) Quang cảnh nhìn từ cầu thang
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Chúng tôi đã phát triển những sản 
phẩm dễ tùy chỉnh như Cửa mái & 
Cửa sập. Chúng tôi cũng có thể cộng 
tác với bạn để kiến tạo nên những 
sản phẩm mới.

SẢN PHẨM

Cửa mái TILT đã được tùy chỉnh riêng cho các dự án 
thiết kế kiến trúc.

Cửa mái TILT là hệ thống cửa mái thi công bằng kính có 
thể sử dụng ngay lập tức cùng với cầu thang tiêu chuẩn. 
Chỉ riêng yếu tố này cũng đã tăng giá trị cho tất cả các 
dự án, tạo cơ hội để sân thượng trở thành phần mở rộng 
liền mạch của ngôi nhà, đồng thời mở ra và khai thác tối 
đa những viễn cảnh mới. Cửa mái tự động của chúng tôi 
sử dụng vật liệu có chất lượng để dễ dàng mở lối lên sân 
thượng và tăng ánh sáng tự nhiên cũng như lưu thông khí 
vào ngôi nhà.

TILT-SKYLIGHT ( CỬA MÁI TILT)

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Glebe, Sydney
Skylight - CỬA MÁI

Việc lắp đặt Cửa mái Skylight đã mở ra tầm nhìn ngoạn 
mục cho Cây cầu Anzac mang tính biểu tượng của Sydney 
từ trên tầng thượng của ngôi nhà Glebe này.

Bản vẽ chi tiết cùng sự hợp tác hiệu quả giữa TILT và bên 
thi công sẽ đảm bảo quá trình lắp đặt cửa mái diễn ra thật 
suôn sẻ. Cửa mái TILT 3,5 m được lắp đặt vào một khoảng 
trống rộng 1 m bao gồm một tấm kính ThermoTech™ IGU.

Kiến trúc sư:
Nicholas Tang Architects



Lower North Shore - Operable Hatches - Cửa Sập Chuyển ĐộngRichmond - Cửa sập Hầm rượu Bằng kính Không khung viền
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HATCHES - CỬA SẬP

Chúng tôi đã thiết kế cửa sập sàn tự động mở lối vào tầng 
hầm và giữa các tầng. Cửa sập ghép phẳng với mọi loại sàn 
và bằng nhiều chất liệu khác nhau phù hợp với dự án - từ 
kính không khung viền hay gỗ sơn cho tới những thiết kế 
chịu lực được chứng nhận.

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Richmond
Cửa sập Hầm rượu Bằng kính Không khung viền

Lower North Shore
OPERABLE HATCHES - CỬA SẬP CHUYỂN ĐỘNG

Cửa sập bằng kính không khung viền này tạo ra giải pháp 
mở lối vào tầng hầm độc nhất, thiết kế đặc biệt để ghép 
phẳng với sàn nhà. Cửa sập là một tính năng quan trọng 
trong ngôi nhà và nằm trong căn phòng trung tâm của công 
trình. Kết cấu khung viền tích hợp cửa sập vào kết cấu sàn 
yêu cầu sự phối hợp tỉ mỉ giữa TILT, bên thi công và các kỹ 
sư kết cấu.

TILT đã thiết kế cửa sập thi công thành một phần cải tiến 
mở rộng hoàn thiện tại các công trình nhà ở tư nhân. Cửa 
sập tạo thành lối vào hầm rượu và khu vực giải trí dưới 
lòng đất.

Hệ thống điều khiển đồng bộ tự động hóa cả cổng vào và 
cửa sập sẽ tạo ra lối vào an toàn đến khu vực hầm. Thiết 
kế cửa sập là ứng dụng của thiết kế Cửa mái TILT đã phổ 
biến trong việc tạo lối lên khu vực sân thượng.
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Tầm nhìn của chúng tôi là 
trở thành một nhà cung cấp 
các sản phẩm và dịch vụ 
gia công kim loại phục vụ 
kiến trúc hàng đầu thế giới - 
trong tất cả các ngành nghề.

AMA là tập đoàn sở hữu toàn bộ các công ty thương mại 
Aluminium Balustrades North Coast Pty Ltd và Warana 
Powdercoaters Pty Ltd và vận hành với 100% vốn của Úc. 

Với kinh nghiệm chuyên môn kể từ năm 1981, AMA chuyên 
cung cấp dịch vụ trong ngành xây dựng mặt tiền và các sản 
phẩm gia công kim loại không kết cấu.

Mục tiêu của chúng tôi là luôn sản xuất sản phẩm chất 
lượng cao đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng 
từ khâu ý tưởng tới khi hoàn thiện dự án.
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STRUCTGLASS

Giới thiệu hệ thống lan can Kính kết cấu an toàn 
nhất của Úc trên thị trường hiện nay. StructGlass 
được thiết kế để ứng dụng vào hệ thống rào chắn 
có khả năng tiếp tục bảo vệ bạn ngay cả sau khi 
một phần của hệ thống bị tổn hại hoặc bị hư hỏng. 
Thích hợp cho các Công trình Nhiều tầng, Cơ sở 
Chăm sóc Sức khỏe, Cơ sở Chăm sóc Người cao 
tuổi, Trường học và Rào chắn trong Khu mua sắm.

 ✓ Cao hơn 20% so với tiêu chuẩn quy định
 ✓ Bền vững khi tấm kính bị tổn hại hoặc hư hỏng
 ✓ Không cần hệ thống tay vịn nối với nhau
 ✓ Kích thước Mô đun Tiêu chuẩn
 ✓ Tự động phù hợp với NCC và AS thông qua hệ 

thống phê duyệt nhãn mác

SẢN PHẨM

StructGlass - 1500 Tấm

THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN

Chúng tôi sử dụng 3 phương pháp:
 ✓ Quăng búa tạ vào tấm kính (Mô phỏng va chạm với 

kim loại)
 ✓ Quăng túi cát vào tấm kính (Mô phỏng va chạm với 

người)
 ✓ Hệ thống Giàn giáo tạo một áp lực không đổi lên một 

góc phía trên cùng tấm kính (Mô phỏng tải trọng đám 
đông) 

Kết quả cuối cùng cho thấy Structglass đã vượt qua bài 
kiểm tra búa tạ, sau đó là bài kiểm tra va chạm túi cát, rồi 
tới thử nghiệm tải trọng phân phối cho tới khi thủy tinh bắt 
đầu lõm xuống. Structglass đã chịu hơn 6000N trước khi 
thiết bị kiểm tra rơi ra.

Điều này chứng tỏ sự kết hợp của Kính kết cấu với cơ chế 
kẹp của hệ thống Lan can Structglass đã tạo ra hệ thống 
lan can Kính kết cấu bền vững nhất, đáng tin cậy nhất hiện 
nay.

Một số thử nghiệm độ bền đã được thực hiện để chỉ ra 
những điểm yếu của hệ thống lan can Kính kết cấu mới 
của AMA
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Khu căn hộ Atlas là công trình mới nhất trong danh mục 
đầu tư của PBS và được mô tả là “gói gọn trong một phong 
cách đô thị choáng ngợp”. Nằm ở phía nam Brisbane, Atlas 
tọa lạc tại trung tâm quốc tế hóa của Brisbane và tất cả mọi 
thứ về dự án này đều tư bản hóa tại chỗ. Công trình này 
sở hữu một loạt các căn hộ một, hai và ba phòng ngủ, hồ 
bơi tràn long lanh, bể sục và phòng gym đầy đủ trang thiết 
bị. AMA được bổ nhiệm làm nhà thầu phụ trong dự án Atlas 
và đã hoàn tất mọi hạng mục gia công kim loại trong công 
trình Khu căn hộ Atlas.

Giám đốc quản lý hợp đồng, Keenan Duimpies, cho biết 
yếu tố chính khiến AMA vượt trội so với các nhà thầu khác 
là họ không ngần ngại sử dụng công nghệ để đạt được 
thành tựu. “Đây là điều mà AMA gây ấn tượng mạnh mẽ 
nhất với tôi. Họ sử dụng công nghệ trong ngành của chúng 
ta theo phong cách tương lai.” Keenen đặc biệt đề cập tới 
máy quét 3D mà AMA sử dụng để quét các tòa nhà ở nhiều 
công đoạn khác nhau của dự án nhằm giám sát độ chính 
xác và tiến độ.

Hậu cần của dự án này cũng là một thách thức cho cả bên 
thi công và nhà thầu phụ. Mặt tiền Khu căn hộ Atlas nằm 
trên hai con đường đông đúc bậc nhất ở Nam Brisbane và 
do đó mọi hoạt động thực hiện phải tránh gây ảnh hưởng 
và đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. “Nhóm AMA 
vượt qua mọi thách thức bằng hiệu quả và sự chuyên 
nghiệp”, Keenan phát biểu. “Bạn luôn có cảm giác rằng dù 
bạn có giao việc gì cho AMA, họ cũng không quản ngại và 
sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất. Dù là việc lớn hay nhỏ, họ cũng 
có thể xử lý được!”

“Từ lan can tới mái hiên và sau đó là cả một gói gia công 
kim loại toàn diện, AMA thực sự là một cửa hàng vạn năng. 
Dự án này là một sự hợp tác thành công giữa PBS Building 
với AMA và chúng tôi hy vọng được tiếp tục cộng tác với họ 
trong tương lai”, Keenan kết luận.

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Khu căn hộ Atlas, Queensland 
Lan can bằng kính, tấm màn mặt tiền, mái hiên tráng men mặt tiền trên cao, giàn che trên tầng thượng, tấm phân 
cách khối đế, cọc ngăn cách, lưới dây xích, thanh dài, tay vịn thép không gỉ và lam chắn nắng công năng.

Khu căn hộ Atlas, Brisbane, Queensland
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NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Hutchinson Builder - Chung cư Spire, Queensland
Cung cấp các cột đứng, tấm phiên, lan can, hàng rào hồ bơi,  
lớp chống thấm tùy chỉnh, mặt tiền sảnh & lan can thép không gỉ

Gần đây, AMA đã hoàn thành dự án Chung cư Spire 40 
tầng tại Brisbane cùng Hutchinson Builders. Công trình 
được mô tả như một tác phẩm nghệ thuật bao gồm các di 
sản xung quanh và là một công trình đặc hữu nằm ở trung 
tâm Brisbane. Auzmet Architectural đã hợp tác với AMA để 
cung cấp mặt tiền ‘màn che’. Mặt tiền ‘màn che’ độc đáo 
không chỉ là một minh chứng tuyệt vời cho vẻ đẹp kiến trúc 
mà còn phục vụ công năng thực tế. Các ‘màn che’ lắp đặt 
trải rộng xung quanh các khu vực sinh hoạt và ban công 
để mở ra tầm nhìn, rồi sau đó thu lại quanh khu vực phòng 
ngủ để tạo sự riêng tư và bóng mát. AMA đóng vai trò chính 
trong việc thiết kế màn che; sản xuất và cung ứng Cột đứng 
Màn che & Tấm phiên cho Auzmet Architectural để hoàn 
thiện toàn bộ mặt tiền bên ngoài.

Cùng với việc cung cấp màn che, vai trò của AMA còn bao 
gồm việc cung cấp và lắp đặt tất cả lan can trên ban công 
căn hộ, tấm tráng men nền khối đế, tay vịn trên cầu thang 
tích hợp, tấm nhôm mạ vàng công năng và thi công khu 
vực nền bể bơi trên tầng thượng. Joel phát biểu, “Tôi chỉ có 
thể nói tốt về AMA.”

AMA đã phải đối mặt với một số thách thức nhất thời trong 
dự án Chung cư Spire. Joel Martin giải thích rằng do các 
vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của AMA nên đã có áp 
lực tiến độ vào giai đoạn cuối khâu lắp đặt. “AMA nỗ lực 
không mệt mỏi để đảm bảo các dự án hoàn thành đúng 
hạn. Họ đã phải đối mặt với những thách thức về tiến độ 
không lường trước được và nhóm AMA đã làm ca gãy và 
ca đêm để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. 
Chúng tôi đánh giá rất cao những cống hiến và sự tuân thủ 
cam kết của họ.”

Khu Căn hộ Nghỉ dưỡng Hutchinsons-Sea Pearl, Brisbane, Queensland
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Ván gỗ đặc  
chế làm từ 

100% gỗ  
cứng tái  

chế của Úc.

Sàn gỗ Earthwood cung cấp dưới 
dạng thô tự nhiên để khách hàng của 
chúng tôi có thể linh hoạt hơn khi lựa 
chọn lớp phủ, vân gỗ và độ bóng. Lớp 
bề mặt gỗ cứng chưa mài bóng bằng 
cát, chỉ cần đánh bóng nhẹ trước khi 
hoàn thiện và sơn phủ. Các lớp bề 
mặt gỗ cứng có cùng độ sâu để đánh 
bóng lại như ở sàn gỗ đặc truyền 
thống, do đó có thể đánh bóng lại 
trong tương lai.

Gỗ tái chế được sử dụng trong Sàn 
gỗ Earthwood được tái cấp nước và 
cân bằng độ ẩm trong lò điều khiển 
để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế 
về gia công và sấy khô, đồng thời 
được nghiền chính xác cho ra hình 
dạng cuối cùng. Quá trình khắt khe 
này đảm bảo tính toàn vẹn về kết cấu 
cũng như độ bền của tất cả các sản 
phẩm Sàn gỗ Earthwood 

Gỗ cứng Tái chế của Úc.

Những tấm ván gỗ tuyệt đẹp được 
nghiền lại từ các thanh dầm cũ được 
tái chế và mặt lò sưởi thô sơ của 
chuồng trại, các cây cầu, nhà ở và 
các nhà kho bị phá sập trên khắp 
nước Úc. Số gỗ này vốn bị hủy theo 
cách truyền thống bằng máy xúc và 
chuyển tới bãi phế thải vì đây là cách 
nhanh nhất và dễ nhất để tiêu hủy. 
Chúng được thu thập và tái chế để 
sản xuất các tấm sàn hoàn thiện.

Đặc chế Dành riêng
cho Mục đích Chuyên biệt.

Sàn Gỗ cứng Đặc chế làm nên Dự 
án Kiến trúc Hoàn hảo
Trữ lượng thương mại của sàn gỗ đặc 
chế cấp độ kết cấu được làm 100% 
từ gỗ cứng Úc được tái chế, nay đã 
đủ sức để phục vụ mục đích chuyên 
biệt của các kiến trúc sư và nhà thiết 
kế nội thất. Earthwood bán sàn gỗ tái 
chế và đặc chế theo hai nhóm chủng 
loại hỗn hợp khác nhau: Victorian 
Origins và Gladstone Pipeline.

Tính bền vững Vượt trội.

Vô số Lợi ích Bền vững
Sàn gỗ được thu thập, nghiền lại và 
tái chế có vô số lợi ích bền vững. 
Những người tiêu dùng nhận thức 
được về tính bền vững hiểu rõ tầm 
quan trọng của việc bảo tồn những 
cánh rừng già của chúng ta, tăng 
cường cô lập carbon và giảm phát 
thải khí nhà kính nhằm tạo ra những 
hiệu ứng môi trường tích cực. Sàn gỗ 
Earthwood cho người tiêu dùng một 
lựa chọn sàn gỗ thân thiện với môi 
trường và phát triển bền vững mang 
đẳng cấp hoàn toàn mới, chưa từng 
tồn tại trên thị trường cho tới nay.



Tận dụng hiệu quả
Gỗ cứng Úc tái chế

So sánh Hiệu suất Tấm sàn
Gỗ đặc và Gỗ đặc chế của Earthwood

Bề mặt phủ có thể đánh bóng

Một mảnh gỗ tái chế cao cấp 

sẽ chỉ làm ra một tấm sàn gỗ 

đặc duy nhất

Cùng một mảnh gỗ tái chế cao 

cấp đó làm ra nhiều lớp gỗ đặc 

chế phủ bề mặt

Với sàn gỗ đặc, tất cả các vật liệu dưới 
đường T&G (đường chấm) đều không 

thực sự sử dụng được

Với sàn gỗ đặc chế Earthwood, loại 
gỗ có giá trị và chất lượng cao này sẽ 

không bị lãng phí dưới đường T&G

25



26

S Ả N  P H Ẩ M

Victorian Origins
GỖ KẾT CẤU ĐƯỢC THU THẬP & NGHIỀN LẠI

Số gỗ chúng tôi thu thập và tái chế để sản xuất dòng Victorian Origins của 
Earthwood là gỗ kết cấu được dỡ bỏ thủ công từ mái nhà, trần, tường và 
khung sàn nhà trong các công trình nhà ở và nhà kho bị phá dỡ trên toàn 
bang Victoria.

Các dòng gỗ được thu thập bao gồm Blackbutt, Sồi, Messmate, Tần bì 
Alpine, Tần bì núi, Cây nhựa, Tần bì Silvertop, và Cây dẻ miền Nam.

Gladstone Pipeline Reds
HỖN HỢP GỖ CỨNG ÚC ĐƯỢC THU THẬP VÀ TÁI CHẾ

Hệ thống đường ống Gladstone ở tận cùng phía Bắc Queensland chạy gần 
500 km từ thung lũng Arcadia đến cảng phân phối Gladstone. Dọc theo 
tuyến đường là hàng ngàn loài cây bản địa trưởng thành đã bị đốn ngã và 
xay thành vẹt gỗ để giữ các đường ống trong quá trình xây dựng.

Các dòng gỗ được thu thập bao gồm bạch đàn đốm, blackbutt, gỗ ironbark 
đỏ và xám , brush box, bạch đàn đỏ, bạch đàn hồng, messmate.

Earthwood Legacy
HỖN HỢP GỖ CỨNG ÚC ĐƯỢC CƯA THÔ SƠ

Sàn gỗ tái chế Earthwood Legacy là phần vỏ ngoài của gỗ tái chế, với vết 
cưa, bề mặt thô và biến thể chiều sâu bạn có thể tìm thấy ở loại gỗ được 
sử dụng cho các mục đích thô sơ chưa từng thấy. Gỗ Earthwood Legacy sẽ 
tạo ra loại sàn gỗ độc nhất vô nhị.
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ÚC TRUNG QUỐC

VĂN PHÒNG SYDNEY
Tầng 29 Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney NSW 2000 Úc

SĐT: +61 2 9375 2450

VĂN PHÒNG THƯỢNG HẢI
Tầng 5 Bund Somekh Building,
149 Đường Yuan Ming Yuan
Thượng Hải 200002 Trung 
Quốc

SĐT: +86 21 3120 3022

SINGAPORE VIỆT NAM

VĂN PHÒNG SINGAPORE

Tầng 30, Đường Six Battery
Singapore 049909

SĐT: +65 6322 0810

VĂN PHÒNG THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH
Tầng 11, Deutsches Haus,
Số 33 Đường Lê Duẩn, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

SĐT: +84 28 3554 2560

E:  enquiries@dominionhouse.com
W:  www.dominionhouse.com
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