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1Kính điện 
thông minh
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Kính điện thông minh Rèm trong hộp kính Kính hộp nan nghệ thuật
CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC CỦA TƯƠNG LAI CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC CỦA TƯƠNG LAI TINH HOA KIẾN TRÚC PHÁP

• Nhà máy sản xuất diện tích 12.000m2.
• Sản xuất theo tiêu chuẩn phòng sạch.
• Dây chuyền máy móc hiện đại khép 

kính mọi công đoạn.
• Sản phẩm được kiểm định chất lượng 

tại TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT 
LƯỢNG VIỆT NAM
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Giới thiệu tổng quan
V Ề  S Ả N  P H Ẩ M  K Í N H  Đ I Ệ N

Ánh sáng và nhiệt độ là nguồn năng lượng 
thiết yếu  của cuộc sống hàng ngày. Tuy 
nhiên chúng ta đang che chắn nó một cách 
quá mức bằng rèm cửa. Không chỉ khiến 
không gian trở nên chật hẹp, tù túng mà còn 
ngăn cản bạn tiếp nhận năng lượng của thiên 
nhiên.

Goldsunvina nhận thức được điều này nên đã 
ứng dụng công nghệ PDLC hiện đại để sản 
xuất và cho gia mắt sản phẩm KÍNH ĐIỆN 
THÔNG MINH, có thể tích tắt chuyển đổi mặt 
kính Đục - Trong. Thay chức năng của rèm 
cửa, thay chức năng của vách ngăn, kính 
điện còn có khả năng lọc ánh sáng đi qua, 
giữ lại nguồn năng lượng tinh khiết và ngăn 
chặn các tia độc hại cho sức khỏe và làm bạc 
màu nội thất là UV, IR.

Không chỉ là một sản phẩm nội - ngoại thất 
hiện đại. Chúng tôi muốn mang đến một sản 
phẩm tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Công nghệ
kiến trúc tương lai?1.

GOLDSUNVINA là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất sản 
phẩm nội - ngoại thất tại Việt Nam. Đồng thời cung ứng các sản phẩm ấy 
ra thị trường cả nước.
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Kính điện
thông minh là gì?
Khác với cửa kính trong suốt thông thường mà bạn 
hay thấy ở các công trình xây dựng, nhà ở, quán cà 
phê, khách sạn,... Kính điện thông minh sử dụng 
công nghệ PDLC cho phép thủy tinh tích tắt chuyển 
từ trạng thái mờ đục sang trạng thái trong suốt 
khi có dòng điện chạy qua. Khi không có dòng điện 
(mất điện, tắt nguồn) kính trở về trạng thái mờ đục.

Đây là một sản phẩm cải tiến đột phá được ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là 
xây dựng, thiết kế như: Làm vách ngăn văn phòng, 
vách kính phòng tắm đứng, thay thế rèm cửa truyền 
thống,... 

1.1
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- Không có dòng điện:
Sự sắp xếp không đều của các 
tinh thể Polymer lỏng, gây ra 
hiện tượng tán xạ ánh sáng. 
Kính ở trạng thái mờ đục.

- Có dòng điện:
Sự sắp xếp thẳng hàng của 
các tinh thể Polymer lỏng 
giúp ánh sáng có thể truyền 
qua một cách có chọn lọc.

Nguyên lý hoạt động cụ thể như sau, khi có điện áp đi qua 
tấm Film PDLC, những phân tử tinh thể lỏng bị phá vỡ kết 
cấu, chúng xếp thành hàng cho phép ánh sáng đi qua (kính 
ở trạng thái trong suốt). Ngược lại, khi không có điện áp 
thì các phân tử tinh thể lỏng liên kết với nhau một cách 
ngẫu nhiên tạo nên một lớp màng ngăn chặn ánh sáng. 
Lúc này tấm kính sẽ chuyển đổi từ trạng thái trong suốt 
sang trạng thái thuỷ tinh mờ đục

Công nghệ PDLC là gì?

Power OFF

Power ON

Nguyên lý hoạt động1.2
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Cấu tạo
của Kính điện thông minh 1.3

Kính thủy tinh: gồm 2 lớp, kính được nung trong lò chân không an toàn và bền vững. 
Màn thông minh PDLC

Điều khiển
Kính điện thông minh như thế nào?1.4

• Công tắc điện: Đơn giản như bật - tắt công tắc đèn thông thường.
• Remote: Giúp bạn điều khiển bật - tắt từ xa với hai phím đơn giản.
• Ứng dụng Smarthome: Đồng bộ với ứng dụng Smarthome trên 

điện thoại thông minh giúp bạn có thể tùy chỉnh trạng thái đục 
trong của kính điện.

C Ô N G  T Ắ C  Đ I Ệ N Ứ N G  D Ụ N G  S M A R T H O M ER E M O T E

ĐIỀU KHIỂN KÍNH ĐIỆN THÔNG MINH - ĐƠN GIẢN VÀ DỄ DÀNG



14 15

Thông số
kỹ thuật của Kính điện thông minh

Màu sắc kính:
Độ dày:
Kích thước tối đa:
Hình dáng kính:
Điện áp tiêu thụ:
Truyền ánh sáng nhìn thấy:

Ngăn tia UV:
Ngăn tia hồng ngoại:
Nhiệt độ làm việc:
Nhiệt độ bảo quản:
Tuổi thọ:

đa dạng và phong phú

từ 5mm – 10mm

ngang 1800mm x Cao 3200mm 

theo yêu cầu có thể đục lỗ, cắt…

5 W/m2/h

ON >83%

OFF: >55% 

99%

60%

-30 – 50 °C

30 – 70 °C

>10 năm = 100.000h

1.5

Kính điện thông minh
có bao nhiêu màu?

1.6

“KÍNH ĐIỆN - ĐA DẠNG MÀU SẮC”
Lưu ý: Màu sắc có thể hơi khác so với thực tế.

Ghi Vàng Xanh
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Vách ngăn
tinh tế cho phòng họp

1.7
Sự hiện đại và đẳng cấp của không gian kiến trúc văn phòng không chỉ đem lại cảm hứng làm 
việc cho nhân viên. Mà còn nâng cao uy tín đối với khách hàng trong lần đầu tiên đặt chân đến.

Kính điện thông minh cũng khắc phục 
được vách ngăn cong, một điều mà các 
loại rèm cửa truyền thống khác không 
thể làm được.

Sử dụng kính điện thông minh để có:

• Một văn phòng thẩm mỹ và đẳng cấp
• Nâng cao uy tín doanh nghiệp
• Tích tắc biến không gian từ mở thành 

riêng tư
• Tiết kiệm điện năng tiêu thụ
• Tiết kiệm chi phí lau chùi.
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Penthouse cao cấp
1.8

Hạn chế tác hại của tia UV
Ánh sáng tự nhiên chính là năng lượng sống 
của vạn vật. Cây cỏ hay con người đều phải 
cần đến nó. Nhưng tác hại của tia UV kh-
iến con người “lẩn trốn” ánh sáng tự nhiên 
trong những bức tường bê tông xám xịt hay 
rèm cửa tù túng.
Với cấu tạo đặc biệt, Kính điện thông minh 
ứng dụng công nghệ film PDLC vẫn cho 
phép ánh sáng tự nhiên đi qua nhưng ngăn 
chặn lại 98% tia UV độc hại; bảo vệ làn da 
khỏi sạm da, cháy nắng và ung thư da. Kính 
điện như một “vị phù thủy” tài năng trong 
việc chọn lọc những gì tinh túy nhất của ánh 
sáng mặt trời cho sức khỏe con người.

Ngăn chặn tia UV cũng là ngăn chặn các 
tia bức xạ của mặt trời, chống bạc màu và 
bảo vệ đồ nội thất luôn sáng như mới.

Dễ dàng điều chỉnh ánh sáng cho căn phòng 
với cường độ và mức độ như mong muốn
Điều chỉnh thủ công thông qua công tắc hoặc 
điều chỉnh từ xa bằng remote hiện đại

Bảo vệ đồ nội thất

Linh hoạt điều chỉnh 
nguồn sáng cho căn phòng
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Kính điện thông minh mang lại lợi ích gì cho phòng tắm?
• Sử dụng công nghệ PDLC hiện đại, kính điện thông 

minh có thể biến đổi cửa kính từ dạng trong suốt sang 
mờ đục trong tích tắc.

• Thiết kế tinh tế cho không gian sống sang trọng, hiện 
đại và đẳng cấp.

• Ngăn cách không gian sáng tạo, thay vì bức tường bê 
tông xám tù túng và xám xịt.

• Chống ẩm - Đảm bảo sự an toàn dù là trong môi trường 
ẩm ướt.

• Cách âm - Đảm bảo sự riêng tư tối đa cho không gian 
thư giãn.

• Không cần lau chùi và thay thế linh kiện định kì.

Phòng tắm kính hiện đại

Sử dụng cho mặt dựng
Kính điện thông minh có khả năng chịu nhiệt đến 70 độ C 
nên hoàn toàn có thể sử dụng cho các mặt dựng chịu tác 
động trực tiếp của ánh nắng mặt trời như vách kính nhà 
cao tầng, hàng rào kính,...
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Ứng dụng cho
quảng cáo trình chiếu

Ứng dụng cửa sổ trời ô 
tô - cửa sổ máy bay1.10

Film LCD khi ở chế độ mờ đục trở thành một 
phông nền quảng cáo tiện dụng, đơn giản và ít 
tốn kém.
Quảng cáo trình chiếu bằng Kính điện thông minh 
có lợi gì?
• Loại bỏ hoàn toàn nhược điểm của quảng cáo 

bằng banner hay đèn led thông thường như: 
chi phí đắt đỏ, thời gian lắp đặt lâu, thông tin 
truyền tải ít,...

• Sử dụng dễ dàng với máy chiếu 4500lm, có độ 
sáng 6000lm, kích thước hình chiếu đạt hơn 
200 inch.

• Nội dung truyền tải quảng cáo đa dạng, có 
thể thay đổi liên tục 

• Cách truyền tải nội dung sáng tạo, thu hút sự 
chú ý của khách hàng.

• Phục vụ cho nhiều mục đích như quảng cáo, 
hòa nhạc, triển lãm,...

• Tiết kiệm chi phí. Chỉ cần đầu tư một lần là 
sử dụng trọn đời.

• Thu lợi nhờ cho các đơn vị khác thuê lại.

• Điều chỉnh tự động, lấy sáng tự nhiên
• Ứng dụng cửa sổ trời cho các dòng xe 

hơi hạng sang, máy bay hiện đại

1.9
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2Smart
Film

2.1
Film dán điện thông minh
là gì?

Giải pháp tuyệt vời, tiết kiệm để chuyển đổi kính thủy tinh 
bình thường thành kính điện thông minh. Film có một lớp 
keo đặc biệt, dễ dàng dán lên kính thủy tinh “sẵn có”. Sau 
khi dán nó có khả năng như kính điện, trong suốt khi bật 
nguồn và mờ đục khi tắt nguồn
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Bền vững - tuổi thọ cao
Sản phẩm Film điện thông minh tự dán được 
sản xuất với công nghệ hiện đại và tiên tiến 
nên bảo đảm thời hạn sử dụng lâu dài. 
So với miếng decal thông thường, Film điện 
thông minh tự dán có trọng lượng nhẹ hơn, 
dễ dàng vận chuyển và thuận tiện cho việc 
lắp đặt hơn.

Dễ dàng vệ sinh
Chỉ cần sử dụng khăn mềm thấm nước và 
dung dịch vệ sinh kính thường dùng, lau nhẹ 
nhàng trên bề mặt của Film, sau đó sử dụng 
khăn khô để lau lại một lần nữa. Nên nhớ, 
tránh sử dụng các loại dung dịch chứa hóa 
chất tẩy rửa mạnh để không làm trầy xước 
bề mặt của Film.

3Rèm cửa 
trong hộp 
kính
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Rèm cửa trong hộp kính là gì?

3.1

Rèm cửa trong hộp kính là một 
thiết bị nội ngoại thất hiện đại 
đang được ưa chuộng trên thị 
trường. Nó có thiết kế hiện đại, 
tinh tế với hai lớp kính cường lực 
phía ngoài, rèm nhôm phản nhiệt 
và khí argon trơ bên trong. Cách 
nhiệt, cách âm, tính thẩm mỹ 
hoàn hảo,.. là một phần nhỏ ưu 
điểm vượt trội của rèm trong hộp 
kính so với các sản phẩm truyền 
thống cùng công dụng khác. 

Rèm cửa trong hộp kính sinh ra để 
làm đẹp cho mọi không gian kiến 
trúc (nhà ở, văn phòng, khách sạn, 
bệnh viện,...). Rèm kính không 
cần giặt giũ; không cần thay thế; 
không cần bảo dưỡng; tuổi thọ lên 
đến 20 năm; có khả năng cách âm, 
chống ồn và hạn chế cả tia UV. Nó 
được sản xuất bởi dây chuyền hiện 
đại, khép kín - theo tiêu chuẩn 
phòng sạch tại Tổng cục Đo lường 
Việt Nam.

3.2 Ưu điểm
của Rèm cửa trong hộp kính

Tính thẩm mỹ cao - Tối ưu 
hóa không gian sử dụng
Rèm truyền thống bằng vải hay mành 
trước đây không chỉ gây ra nhiều phiền 
phức trong việc giặt giũ, mà nó còn kh-
iến không gian sống trở nên bề bộn và 
kém tinh tế. Đặc biệt với những không 
gian nhỏ hẹp, rèm cửa truyền thống vô 
tình chiếm trọn một khoảng không gian 
đáng kể, khiến căn phòng có vẻ tù túng 
và ảm đạm. Phá vỡ những điều trên, rèm 
cửa trong hộp kính mang đến sự khác 
biệt hoàn toàn. Tính thẩm mỹ không chỉ 
được tăng cao mà không gian nhỏ hẹp 
còn được mở rộng, hiện đại, đẳng cấp và 
sang trọng vô cùng.
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Linh hoạt
Rèm hộp kính linh hoạt với nhiều 
chất liệu như gỗ, nhôm, nhựa 
lõi thép,... rèm cửa trong hộp 
kính phù hợp với nhiều phong 
cách thiết kế và không gian khác 
nhau. Dù là nhà ở, khách sạn, 
quán cà phê hay văn phòng làm 
việc,... Ngoài cửa sổ, rèm cửa 
trong hộp kính còn có thể được 
sử dụng cho cho cả cửa luồng, 
cửa ngách,... Ngoài ra, nó có thể 
tích hợp trên nhiều hệ cửa nổi 
tiếng tại thị trường Việt Nam như 
Eurowindow, EBM, HTC, Xingfa,...

Ngăn chặn 98% tia UV, IR
Với cấu tạo gồm 2 lớp kính cường 
lực, lá nhôm phản nhiệt và môi 
trường khí trơ, sản phẩm rèm cửa 
trong hộp kính còn chặn đứng 
98% tia UV có hại của mặt trời. 
Đồng thời, bảo vệ đồ nội thất luôn 
mới, chống lại sự bạc màu.

Tiết kiệm tiền điện - Ứng dụng đặc biệt cho nhà hướng Tây
Theo nghiên cứu, rèm hộp kính có thể tiết kiệm đến 40% tiền điện mỗi tháng. Nó có thể làm được điều này bởi thiết 
kế đặc biệt của lá mành và môi trường khí trơ xung quanh. Lá mành của rèm cửa trong hộp kính được làm từ chất liệu 
nhôm phản nhiệt, chính vì thế khi ánh sáng mặt trời đi qua lớp kính thứ nhất sẽ bị phản lại một phần, phần còn lại sẽ 
được môi trường khí trơ hấp thụ hoàn toàn. Do đó, nhiệt độ trong phòng luôn giữ ở mức trung bình là 25 độ C, giờ đây 
bạn không cần phải tiêu tốn quá nhiều tiền điện hàng tháng cho điều hòa hay quạt điện. 
Cũng vì thế, mà rèm hộp kính được ứng dụng hiệu quả cho nhà hướng Tây nắng nóng.

Cách âm đến 80%
Tiếng ồn luôn là nỗi ám ảnh của 
dân cư đô thị, với khả năng cách 
âm đến 70 - 80% bạn sẽ có một 
không gian làm việc yên tĩnh hay 
những giờ phút nghỉ ngơi đúng 
nghĩa với những người thân yêu.
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Sử dụng vật liệu chống cháy cao cấp
Nhờ chất liệu chống cháy cao cấp, rèm cửa trong hộp kính trở thành một bức tường diệu kì ngăn cản không cho đám cháy 
lan sang các khu vực lân cận, nhờ thế bạn có thêm thời gian để di tản và dập lửa nếu hỏa hoạn không may xảy ra.

An toàn cho trẻ nhỏ
Có thể bạn không biết, đã có rất nhiều 
vụ tai nạn xảy ra vì dây kéo mành cửa. 
Trẻ nhỏ thường thích nghịch và đùa chơi 
với chúng, tuy nhiên nếu không may bị 
trượt chân chiếc dây mành tưởng như là 
vô hại này lại trở thành một sát thủ vô 
hình ngay chính ngôi nhà của bạn. Rèm 
cửa được khóa chặt trong hai lớp kính sẽ 
giúp bạn yên tâm làm việc nhà mà không 
phải lo lắng bất cứ điều gì.

Chống ẩm và kháng nước 100%
Môi trường khí trơ quả thật tuyệt vời, vì 
nó không chỉ hấp thụ nhiệt năng và tia 
cực tím của mặt trời; tăng vòng đời sản 
phẩm mà còn giúp chống ẩm và kháng 
đọng nước. Nhờ thế mà bề mặt rèm cửa 
luôn trong suốt và sáng sủa. Không chỉ 
thế nó còn bảo vệ khỏi bụi bẩn và vi khuẩn 
gây nấm mốc, một yếu điểm thường thấy 
ở rèm cửa bằng vải truyền thống.

Tuổi thọ cao cấp
Tuổi thọ của rèm cửa trong hộp kính có 
thể kéo dài đến 20 năm. Hơn thế nữa, 
bạn không cần phải lo lắng về việc thay 
thế linh kiện hay phải tiến hành bảo trì 
bảo dưỡng thường xuyên. 
Bảo hành 2 năm.
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3.3 Không gian nào
sử dụng được rèm cửa trong hộp kính?

Rèm cửa kính cho cửa sổ

Rèm cửa kính làm cửa ngách

Rèm cửa kính cho cửa đi

Rèm cửa kính làm vách ngănĐiều chỉnh linh hoạt nguồn sáng cho căn phòng
Với hai chức năng thu và thả, xoay và lật giúp bạn có thể dễ dàng điều 
chỉnh nguồn sáng trong phòng theo cách mình muốn.
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3.4 Cấu tạo
của Rèm cửa trong hộp kính

Dày 5mm. Chất liệu có thể là kính 
cường lực, kính phản quang kính 
low-e, kính xây dựng,... tùy vào 
yêu cầu kỹ thuật, tính thẩm mỹ và 
nhu cầu của khách hàng mà có thể 
thay đổi thích hợp.

Chất liệu hợp kim cao cấp theo 
tiêu chuẩn châu  u đem lại vẻ 
ngoài sang trọng và tinh tế cho 
sản phẩm, đặc biệt khung nhôm 
còn được phủ một lớp sơn tĩnh 
điện bền bỉ.

Bản rộng 1,25 cm - 1,6 cm. Chất 
liệu nhôm có khả năng phản nhiệt 
và khuếch tán ánh sáng giúp ngăn 
sự hấp thụ nhiệt năng và loại bỏ 
sự ảnh hưởng có hại của tia UV 
cho cơ thể. Chứa các hạt hút ẩm thần kì giúp 

môi trường bên trong luôn khô 
ráo, ngăn ngừa vi khuẩn và nấm 
mốc.

Được làm bằng sợi cotton bền 
chắc

Lớp khí Argon trơ, được bịt kín 
bằng keo kháng nước chuyên 
dụng.

Lớp kính

Khung nhôm hợp kim

Lá mành

Thanh hút ẩm

Dây nối và dây kéo

Lớp khí trơ
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Trên mỗi ô cửa sẽ được trang bị hai thanh nam châm, trong đó thanh bên trái để lật xoay lấy 
sáng và che chắn khi cần thiết; thanh bên phải có tác dụng kéo rèm lên hoặc thu rèm xuống.
Hai thanh này sử dụng lực hút nam châm để vận hành, đây là điểm ưu việt hơn so với rèm sóng 
nhôm hoặc rèm cửa truyền thống. Nhờ lực hút nam châm nên rèm cửa bên trong luôn ở trạng 
thái cân bằng, chính vì thế khả năng bị rối rèm và chệch rèm rất khó xảy ra.

Đặc biệt

3.5
Các hệ điều khiển
Rèm cửa trong hộp kính

• Thủ công bằng tay
• Remote từ xa
• Bảng điều khiển thông minh 
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3.6
Rèm cửa trong hộp kính
đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Rèm trong hộp kính đáp ứng các tiêu chuẩn
1. TCVN 1-2: Về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia 
2. TCVN 359 - 70: Phương pháp xác định độ hút ẩm
3. TCCS 04:2017/GO: Tiêu chuẩn riêng cho sản phẩm rèm cửa trong 
hộp kính do Goldsunvina sản xuất

3.7
Đa dạng màu sắc

7 màu sắc
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3.8 Ứng dụng
của Rèm cửa trong hộp kính

Giải cứu nhà hướng Tây khỏi nắng nóng
Nhược điểm lớn nhất của một ngôi nhà hướng Tây chính là 
phải đón nhận cái nắng gắt oi nóng cuối ngày, đặc biệt là 
vào mùa hè.
Rèm cửa trong hộp kính với thiết kế hoàn hảo của mình, 
không chỉ mang đến một vẻ ngoài tinh tế cho không gian 
sống của bạn, mà còn giải cứu nhà hướng Tây khỏi nắng 
nóng.
Rèm được cấu tạo bởi 2 lớp kính cách nhiệt, lá mành nhôm 
phản nhiệt và lớp khí argon trơ giữa hai lớp kính. Với chỉ số 
truyền nhiệt chỉ là 0.016W/m-K, khí argon như bức tường 
vô hình ngăn chặn sự hấp thụ nhiệt năng vào bên trong ngôi 
nhà. Nhờ thế mà giữ mức nhiệt độ trong phòng luôn dưới 
mức 25 độ C, giúp tiết kiệm điện năng điều hòa và tiền điện 
hàng tháng. Đây là kết luận của các chuyên gia qua nhiều 
cuộc thí nghiệm và được kiểm nghiệm chất lượng tại Tổng 
cục Đo lường Chất lượng Việt Nam.
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Rèm cửa trong hộp kính
Giải pháp vách ngăn của thế kỉ 21
• Dễ dàng điều khiển bằng remote
• Một nút bấm - Biến chuyển không gian từ MỞ 

thành ĐÓNG 
• Một nút bấm - Kết nối không gian nội thất của 

bạn 
• Dễ dàng kết hợp với nhiều loại khung nhôm đã 

có trước đó
• Tuổi thọ lên đến 20 năm 
• Cách âm, chống ồn hiệu quả nhờ cấu trúc đặc 

biệt cho bạn một không gian riêng tư đúng ng-
hĩa

• Đặc biệt ứng dụng trong ngăn cách phòng ngủ 
master và phòng khách

Vẻ đẹp thẩm mỹ cho vách ngăn WC ở khách sạn cao cấp

Tại sao nên chọn rèm hộp kính làm vách 
ngăn WC cho khách sạn?
• Chống ẩm và kháng nước 100% (Hình 

minh họa kết cấu rèm cửa)
• Rèm trong hộp kính có khả năng chống 

đọng sương nhờ:
• Lớp khí argon trợ giúp môi trường bên 

trong luôn ổn định và khô thoáng
• Thanh hút ẩm hạn chế đọng sương trên 

bề mặt kính 
• Cách âm đến 70 - 80%: Đảm bảo sự 

riêng tư tối đa cho không gian thư giãn
• Chống sự ảnh hưởng bởi sức nóng trong 

phòng tắm: Sức nóng của phòng tắm 
ảnh hưởng rất lớn đến công năng điều 
hòa và tiền điện hàng tháng của bạn. Với 
khả năng cách nhiệt vượt trội, Rèm hộp 
kính sẽ giải quyết triệt để vấn đề này.

Vẻ đẹp thẩm mỹ: 
• Tính thẩm mỹ là yếu tố quyết định sự thành công trong kinh doanh khách sạn
• Từng lá nhôm được liên kết với nhau đầy tinh tế, mang đến tính thẩm mỹ cao 

cho gian phòng. 
• Sở hữu đầy đủ ưu điểm cao cấp của một vách ngăn bằng kính. Lá nhôm phản 

nhiệt đẹp hiện đại được khóa chặt trong hai lớp kính cường lực giúp kéo dài 
tuổi thọ của rèm hộp. Không còn lo lắng về ẩm mốc, không cần thay thế hay 
giặt giũ thường xuyên như các loại rèm cửa truyền thống khác.
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Tiết kiệm không gian phòng khách
Rèm trong hộp kính - “cứu tinh” tiết kiệm 
không gian 
• Có thêm không gian quây quần cho cả 

gia đình
• Có thêm không gian trưng bày những 

đồ nội thất yêu thích
• Ngăn cách không gian thông minh và 

tinh tế
• Dễ dàng điều khiển từ xa thông qua re-

mote

Rèm trong hộp kính - “sứ giả” của vẻ đẹp 
thượng lưu 
• Vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp
• 7 màu sắc lá rèm cho bạn lựa chọn
• Cách âm, chống ồn đến 80%
• Cách nhiệt, giảm tiền điện hằng tháng
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Dự án 
tiêu biểu
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R È M  C Ử A  T R O N G  H Ộ P  K Í N H
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 01 Bệnh viện VINMEC HÀ NỘI
SẢN PHẨM RÈM TRONG HỘP KÍNH - LẮP KHU ĐIỀU TRỊ
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Hạn chế thay thế chính là ưu điểm lớn nhất của rèm hộp kính cho phòng khám và bệnh viện. 
Phòng khám và bệnh viện là những không gian đặc biệt, đòi hỏi tính vô trùng cao. Vì thế phải thường xuyên phun chất kháng 
khuẩn để vệ sinh phòng. Đây là những chất có tính ăn mòn cao khiến các loại rèm cửa truyền thống nhanh bị hư hỏng, bạc 
màu nên liên tục phải thay thế. 
Thêm vào đó, rèm cửa cũng là môi trường lý tưởng để nấm mốc và mầm bệnh phát triển.

Rèm cửa trong hộp kính mang đến giải pháp:
• Lá mành được bảo vệ trong 2 lớp kính cường lực - Tuổi thọ lên đến 20 năm không cần phải thay thế.
• Cách âm, chống ồn hiệu quả - Đem lại không gian tịnh dưỡng yên tĩnh cho phòng bệnh hay sự tập trung cho ekip phòng mổ.
• Dễ dàng lau chùi, vệ sinh bằng các chất tẩy rửa thông thường.
• Vẻ đẹp thẩm mỹ sang trọng và hiện đại, tạo sự tin tưởng nơi bệnh nhân.
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DỰ ÁN 02 Công ty Let’s Win
ĐỈNH CAO CỦA VẺ ĐẸP NỘI THẤT PHÒNG HỌP

Let’s Win là một công ty tư vấn dịch vụ du lịch có tiếng trong ngành. Đối với một doanh nghiệp dịch vụ, cảm nhận khách hàng 
là điều quan trọng nhất, bởi vì khách hàng của doanh nghiệp thường đến trực tiếp văn phòng để thảo luận, đàm phán và ký 
kết hợp đồng. Vì thế, một không gian văn phòng sang trọng, hiện đại, đẳng cấp là cách gián tiếp minh chứng cho sự chuyên 
nghiệp, tỉ mỉ, tận tâm của dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp. Không chỉ vậy, nó còn tạo dựng cảm hứng làm việc; giảm 
cảm giác căng thẳng, mệt mỏi và tăng sự gắn bó với công ty của đội ngũ nhân viên.
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Rèm cửa trong hộp kính của Goldsunvina đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cả về việc đảm bảo đúng chức năng phòng 
họp lẫn tăng tính thẩm mỹ cao cho hình ảnh doanh nghiệp. Thứ nhất, Rèm kính Goldsunvina đảm bảo tiêu chuẩn cách âm. Thứ 
hai, Rèm kính Goldsunvina tạo dựng không gian phòng họp sang trọng, hiện đại, chuyên nghiệp và nghiêm túc. Thứ ba, Rèm 
kính Goldsunvina mang đến sự cởi mở và tiện nghi. Với hệ điều khiển tự động, bạn có thể dễ dàng điều khiển rèm kính từ xa 
thông qua remote, tích tắt biến chuyển không gian từ “kín” thành “mở”.

Cùng Rèm kính Goldsunvina thăng hoa
VẺ ĐẸP NỘI THẤT CHO PHÒNG HỌP DOANH NGHIỆP
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DỰ ÁN 02 Nhà máy ECCO Bình Dương
Rèm cửa trong hộp kính tại dự án nhà máy 30 triệu đô - ECCO Bình Dương
800m2 rèm cửa trong hộp kính của Goldsunvina đã được lựa chọn lắp đặt cho dự án 30 triệu đô của ECCO - thương hiệu sản 
xuất giày số 1 thế giới. Bạn có biết, rèm kính đã đáp ứng cả hai yếu tố kỹ thuật và thẩm mỹ cho một công trình nhà máy. Có 
thể sao?
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Ánh sáng là một yếu tố quan trọng khi xây dựng nhà máy. Nó cần “đủ” để công nhân có thể tiến hành thao tác dễ dàng, không nhìn 
màu sai lệch. Đồng thời ánh sáng cũng cần che chắn hợp lý để có được cường độ phù hợp, với các thao tác cần độ chính xác như khi 
sản xuất giày. Rèm kính Goldsunvina đã đem ánh sáng tự nhiên cho không gian nhà máy. Không chỉ đáp ứng các yếu tố kể trên mà còn 
mang năng lượng tự nhiên cho công nhân lao động. Một ưu điểm mà các 4 bức tường bê tông tù túng hay những cách che chắn ánh sáng 
truyền thống khác không làm được.

Rèm cửa được bảo vệ trong hai lớp kính nên bền vững với thời gian. Đánh bật tất cả những giải pháp thay thế khác, tiết kiệm chi phí tối đa 
cho người sử dụng. Đồng thời, việc vệ sinh và tẩy rửa cũng diễn ra dễ dàng hơn bao giờ hết. Bề mặt nhẵn mịn, chống bám bụi, chống đọng 
sương và trơ với các chất tẩy rửa, tẩy trùng trong những điều kiện bình thường. Đây cũng là một nguyên tắc vàng khi xây dựng nhà máy. 
Một công trình nhà máy hiện đại, gọn gàng và sáng sủa. Một sản phẩm nội ngoại thất bền vững, dễ vệ sinh và đầy thẩm mỹ.
Liệu còn cần gì hơn!     
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K Í N H  Đ I Ệ N  T H Ô N G  M I N H
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 01 Hàng rào kính điện 
đầu tiên tại Việt Nam
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Có một ngôi nhà bề thế nằm ở quận Tân Bình khiến bất kỳ ai vô tình ngang qua cũng phải ngoái đầu ngước nhìn. Không chỉ vì 
phong cách kiến trúc hiện đại mà còn bởi một hàng rào kính điện độc đáo phía ngoài. Đặc biệt hơn hết, nó còn là hàng rào kính 
điện đầu tiên tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa film điện thông minh ngoài trời và kính cường lực chịu nhiệt đã mang lại những lợi 
ích vượt trội cho dòng sản phẩm này.
Hàng rào kính điện sở hữu “sự bền vững” đáng kinh ngạc, “tính thẩm mỹ” độc đáo, sang trọng, cởi mở nhưng cũng đầy riêng 
tư và hơn hết là sức mạnh “thần kì” của công nghệ. Bạn có muốn sở hữu một sản phẩm tuyệt vời như thế?
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DỰ ÁN 02 Cát Mộc Group lựa chọn sản phẩm
CỦA GOLDSUNVINA CHO MẶT TIỀN CHO DOANH NGHIỆP

Cát Mộc Group là một tên tuổi lớn trong ngành kiến trúc, thành lập từ năm 2004, tính đến nay Cát Mộc đã thực hiện thành công 
hàng trăm công trình nhà ở dân sinh, mỗi công trình là một màu sắc, thiên biến vạn hóa theo nhu cầu gia chủ. Đứng ở vị trí 
dẫn đầu, chuyện lựa chọn vật liệu nội ngoại thất cho chính văn phòng của mình vô tình chứa đựng nhiều thách thức. Làm sao 
để nó vừa có đủ công năng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng thời vẫn phải kinh tế? Giờ đây, không chỉ đơn giản là chuyện lựa 
chọn vật liệu, nó còn là bộ mặt và uy tín của một thương hiệu 15 năm.
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Không phải ngẫu nhiên mà kính điện và rèm kính thông minh đáp ứng được những yêu cầu khách khe ấy. Theo như lời của kiến 
trúc sư nổi tiếng Phạm Thanh Truyền - nhà sáng lập Cát Mộc Group, kính điện và rèm kính là những thiết bị nội ngoại thất 
tương lai. Đây không phải là sản phẩm mới ở thế giới, nhưng lại mới ở Việt Nam và Goldsunvina vinh dự là đơn vị đi đầu trong 
sản xuất và phân phối hai dòng sản phẩm này.

Trở về với công trình tại Cát Mộc Group, kính điện và 
rèm kính đã được lắp đặt ngay mặt tiền của doanh 
nghiệp. Trong đó, kính điện được sử dụng làm cửa đi 
chính, chỉ qua một phím bấm, kính điện sẽ chuyển 
đổi từ dạng trong suốt sang mờ đục hoàn hảo, giúp 
che chắn tầm nhìn bên ngoài và tạo vẻ đẹp hiện đại 
cho không gian kiến trúc. Khi bị mất điện kính sẽ 
ở trạng thái mờ đục, có điện mới ở trạng thái trong 
suốt.
Còn hai tấm rèm hộp kính được lắp đặt đối xứng hai 
bên. Cát Mộc sử dụng dòng rèm hộp thủ công điều 
khiển bằng tay, trong đó thanh điều khiển bên phải 
dùng để nâng và hạ rèm, thanh điểu khiển bên tay 
trái để xoay và lật lá mành theo phương đứng hoặc 
phương ngang giúp điều chỉnh nguồn sáng và che 
chắn tầm nhìn. Bên cạnh hệ điều khiển thủ công, 
Goldsunvina còn phát triển hệ điều khiển tự động từ 
xa thông qua remote. Việc lá rèm được bao bọc trong 
hai lớp kính sẽ giúp lá mành không bị nhăn nhúm, xô 
lệch hay bị tác động của ngoại lực, từ đó tuổi thọ cao 
hơn. Đồng thời việc lau chùi cũng dễ dàng hơn khi 
bạn chỉ cần lau mặt kính phía ngoài mà không cần 
phải lo lắng đến từng mặt lá mành phía trong như 
những loại rèm cửa truyền thống khác.
Không chỉ lựa chọn rèm kính và kính điện cho bản 
thân không gian kiến trúc văn phòng của doanh 
nghiệp, Cát Mộc Group còn tích cực trong việc giới 
thiệu, ứng dụng các sản phẩm của Goldsunvina cho 
nhiều công trình của mình. Nhờ thế giúp sản phẩm 
được nhiều người tiếp đến và tin tưởng sử dụng.
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DỰ ÁN 03
Văn phòng tập đoàn
BIM BẤT ĐỘNG SẢN

Thuộc Top 10 công ty Bất động sản lớn nhất Việt Nam, BIM Land - 
thành viên tập đoàn BIM Group đã lựa chọn lắp đặt Kính điện thông 
minh của Goldsunvina cho toàn bộ văn phòng của mình. 
Sang trọng - Hiện đại - Đẳng cấp là ba tính từ chính xác nhất để mô tả 
vẻ đẹp của văn phòng BIM Land. Kính điện đã giữ trọn vẻ đẹp vốn có 
của kính thủy tinh, đó là giúp không gian lớn hơn, rộng hơn và thoáng 
đãng hơn; lấy ánh sáng tự nhiên; dễ dàng lau chùi;... Đồng thời, kính 
điện loại bỏ rèm cửa, nhờ thế nâng đôi việc mở rộng không gian. Ngoài 
ra, còn tránh việc bám bụi và nấm mốc trên rèm vải.

Đâu chỉ vậy, kính điện còn có thể điều khiển thông minh Bật - Tắt 
(Trong - Đục) từ xa nhờ remote điều khiển; ngăn chặn 99% tia UV độc 
hại; 80% tiếng ồn và ngăn chặn nhiệt năng từ mặt trời.

Kính điện Goldsunvina - Một vẻ đẹp gọn gàng, chỉnh chu và sang 
trọng giúp nâng tầm giá trị thương hiệu BIM Land.
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DỰ ÁN 04 Công ty Bất Động Sản Phú Long
ĐỈNH CAO CỦA NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Nhắc đến công ty công ty Bất động sản Phú Long, người ta sẽ nhớ ngay đến những công trình cao cấp, sang trọng, tựa như 
những kiệt tác vượt thời gian. Đúng với đẳng cấp của mình, văn phòng công ty cũng là một kiệt tác khi ứng dụng kính điện thông 
minh cho vách ngăn phòng họp của mình.
Khả năng nổi bật nhất của kính điện thông minh là sự chuyển đổi linh hoạt giữa hai trạng thái Trong và Đục. Nguyên lý hoạt 
động dựa trên sự chuyển biến ION điện trên lớp film PDLC. Theo đó, khi có dòng điện đi qua kính sẽ ở trạng thái trong suốt, 
ngược lại khi không có dòng điện, kính điện sẽ ở trạng thái mờ đục. Sự chuyển đổi qua lại này được điều khiển dễ dàng thông 
qua remote từ xa. Nhờ vậy, vừa tách biệt vừa kết nối không gian một cách đầy tinh tế. Nó giúp toàn thể không gian trở nên 
thoáng đãng, rộng rãi, vừa có tính cởi mở nhưng vẫn đảm bảo mục đích vách ngăn ban đầu.



74 75

Nhờ vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và hiện đại của kính điện thông minh nên doanh nghiệp chỉ cần sử dụng nội thất văn phòng cơ 
bản cũng đủ toát lên khí chất của một doanh nghiệp lớn. Góp phần xây dựng sự uy tín, chuyên nghiệp khi tư vấn cho khách 
hàng tại công ty. Đồng thời, một không gian làm việc đẳng cấp còn là cách thu hút nhân tài và bồi dưỡng lòng trung thành của 
nhân viên.
Mặt khác, kính điện còn có khả năng cách âm hiệu quả, đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cuộc họp. Bề mặt kính trong suốt, 
bền vững, chống bám bụi nên việc lau chùi cũng vô cùng dễ dàng. Không chỉ vậy, kính điện chỉ tiêu thụ một lượng điện nhỏ với 
công suất khoảng 8Wh trên mỗi mét vuông sử dụng. Nếu sử dụng kính điện như cửa sổ nó còn có khả năng ngăn 98% tia UV, 
60% tia hồng ngoại bảo vệ sức khỏe và giữ đồ nội thất luôn mới, chống lại sự bạc màu.

Với Goldsunvina, không quan trọng dự án lớn 
hay nhỏ, một khi khách hàng đã tin tưởng và 
lựa chọn sản phẩm, Goldsunvina sẽ dốc hết khả 
năng và tâm huyết để chăm chút cho vẻ đẹp của 
từng công trình. Quy trình thi công sẽ bao gồm 4 
bước cơ bản sau:

1. Tư vấn, khảo sát và đo đạc tại công trình
2. Sản xuất gia công tại nhà máy
3. Lắp đặt và nghiệm thu tại văn phòng của bạn
4. Bảo hành, sửa chữa nếu có
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DỰ ÁN 05 Văn phòng công ty thiết kế PTW
Vách kính điện di động đầu tiên tại Việt Nam - PTW ARCHITECTS
Mục đích lớn nhất của vách ngăn di động là chia chia một không gian lớn thành nhiều không gian nhỏ cho những nhu cầu khác 
nhau. Đối với công trình tại công ty PTW Architects, vách ngăn kính điện di động được sử dụng để tạo thành một phòng họp 
kín hiện đại và sang trọng. Khi không sử dụng, vách ngăn sẽ được xếp gọn vào hai góc, tạo thành một không gian lớn hơn cho 
nhiều mục đích như tổ chức event, họp toàn công ty,... 
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Vách kính điện di động dễ dàng bởi một hệ thống ray bi. Hệ thống này được khéo léo giấu 
vào trong, nên nếu nhìn từ bên ngoài bạn khó có thể phát hiện ra nó đã từng được ngăn 
cách. Không chỉ ứng dụng cho văn phòng làm việc, kính điện thông minh di động còn là 
giải pháp tuyệt vời cho không gian hội trường, hội nghị, tiệc cưới,...

PTW Architects là một tên tuổi lớn trong ngành tư vấn thiết kế kiến trúc trên toàn thế giới. 
Có trụ sở chính tại Australia, PTW Architects khi xâm nhập thị trường Việt Nam đã không 
tốn quá nhiều thời gian để tìm được chỗ đứng. Họ đã cho ra đời những công trình đầy tính 
sáng tạo, tính cách tân và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhất.  Với một công ty tư vấn dịch 
vụ thiết kế như PTW danh tiếng công ty là điều cần bảo vệ. Vì thế, họ có riêng cho mình 
những yêu cầu và đòi hỏi khắt khe trong lựa chọn sản phẩm nội thất. Một khách hàng “khó 
tính” như PTW chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng và vẻ đẹp thẩm mỹ của 
kính điện thông minh Goldsunvina.

Công trình còn đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa một doanh nghiệp sản xuất và doanh 
nghiệp dịch vụ tư vấn thiết kế. Từ đó giúp đưa những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu 
dùng Việt Nam.
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DỰ ÁN 06 Dự án Biệt thự Vinhome Riverside

Kính điện tại Showroom Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị - Chạm đến đỉnh cao của kiến trúc hiện đại
Không cầu kì, không sa hoa. Vừa đủ sang, vừa đủ đẹp chính là cái tầm của kiến trúc hiện đại. Hồ Thiệu Trị - Vị kiến trúc sư đại 
tài người Kiên Giang đã nhìn thấy cái “cái tầm” đó ở một sản phẩm nội thất thế hệ mới - Kính điện thông minh.
Lắp đặt tại showroom của HTT Group, kính điện mang đến một vẻ đẹp nội thất đầy khác biệt, tươi mới, gọn gàng và sáng sủa. 
Khai phá toàn bộ ưu điểm của kính thủy tinh, loại bỏ rèm cửa tù túng và kết hợp công nghệ PDLC hiện đại. Kính điện giúp tiết 
kiệm không gian tối đa, vừa cởi mở, vừa tách bạch công dụng của từng khu vực.
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Showroom - điểm chạm đắt giá của mọi doanh nghiệp. “Chạm” đến lòng tin khách hàng và “chạm” đến túi tiền của họ. Không 
chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Showroom còn là tiếng nói gián tiếp về cái “gu” của mỗi kiến trúc sư. Và với Kính điện của 
Goldsunvina đó là tiếng nói của kiến trúc hiện đại. 
Kính điện thông minh - Chạm đến đỉnh cao của kiến trúc hiện đại.
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DỰ ÁN 07 Showroom của Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị
Kính điện tại Showroom Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị - Chạm đến đỉnh cao của kiến trúc hiện đại
Không cầu kì, không sa hoa. Vừa đủ sang, vừa đủ đẹp chính là cái tầm của kiến trúc hiện đại. Hồ Thiệu Trị - Vị kiến trúc sư đại 
tài người Kiên Giang đã nhìn thấy cái “cái tầm” đó ở một sản phẩm nội thất thế hệ mới - Kính điện thông minh.
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Lắp đặt tại showroom của HTT Group, kính điện mang đến một vẻ đẹp nội thất đầy khác biệt, tươi mới, gọn gàng và sáng sủa. 
Khai phá toàn bộ ưu điểm của kính thủy tinh, loại bỏ rèm cửa tù túng và kết hợp công nghệ PDLC hiện đại. Kính điện giúp tiết 
kiệm không gian tối đa, vừa cởi mở, vừa tách bạch công dụng của từng khu vực.

Showroom - điểm chạm đắt giá của mọi doanh nghiệp. “Chạm” đến lòng tin khách hàng và “chạm” đến túi tiền của họ. Không 
chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Showroom còn là tiếng nói gián tiếp về cái “gu” của mỗi kiến trúc sư. Và với Kính điện của 
Goldsunvina đó là tiếng nói của kiến trúc hiện đại. 
Kính điện thông minh - Chạm đến đỉnh cao của kiến trúc hiện đại.
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DỰ ÁN KHÁC

Villa Quận Bình Chánh
GIÁI CỨU NHÀ HƯỚNG TÂY KHỎI NẮNG NÓNG

và hơn 50 công trình khác...
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ĐỐI TÁC CỦA 
GOLDSUNVINA

TP.HCM: 0914 638 168 - Hà Nội: 0913 227 952
Website: www.kinhdiengoldsunvina.com - www.goldsunvina.com
Facebook: www.facebook.com/noithathongminhGoldsunvina
Email: trungnguyen@kinhdiengoldsunvina.com
Văn phòng miền Nam: Số 54 Đường số 2 khu dân cư CityLand, P.7, Quận Gò Vấp, HCM.
Nhà máy sản xuất: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên.

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VINA
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