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BEST 19-21

CATALOG CÔNG TY SINCOL

Các ý tưởng thiết kế tường đa dạng 

được thể hiện ngay từ trang bìa của 

cuốn catalog. Giấy dán chất liệu vinyl 

của thương hiệu Laura Ashley (đã 

được cấp phép kinh doanh) cũng được 

giới thiệu trong BST này.

Bộ sưu tập cho nhà ở 

WALL PRO 16-19

Giấy dán tường tổng hợp cho các công trình

Reform JOUZU 18-20

Giấy dán tường cho các công trình mới  
và công trình tái xây dựng

belbien 18-20

"belbien" là bộ sưu tập gồm các mẫu trang 

trí tường, làm từ chất liệu được phủ lớp 

chống bắt lửa, có tính bền và độ chống 

thấm cao.

Các sản phẩm này được nhiều công trình 

trong và ngoài Nhật Bản ưa chuộng và sử 

Chất liệu trang trí tường được phủ lớp 
chống bắt lửa

BIG ACE 18-20

Cuốn catalog được thiết kế theo 5 chủ 

đề: Phong cách; Thiết kế phòng; Họa 

tiết; Màu sắc; Tính năng. 

Khách hàng có thể dễ dàng tìm được 

mẫu giấy dán mong muốn dựa vào 

Bộ sưu tập tổng hợp giấy dán tường

MOZAICA  vol.2

Các tấm trang trí tường được thiết kế 

mô phỏng các chất liệu kim loại, thủy 

tinh... vừa dễ dàng trong thi công xây 

dựng, vừa mang lại sự sang trọng 

trong thiết kế.

Chất liệu nội thất trang trí tường

【 Giấy dán tường】

■■Q & A■■

LAURA ASHLEY

Các mẫu giấy dán tường của thương hiệu 

LAURA ASHLEY-thương hiệu được ưa 

chuộng trên toàn thế giới, cũng được 

Sincol nhập khẩu và giới thiệu tới khách 

hàng như một trong các sản phẩm của 

mình.

Thương hiệu giấy dán tường nhập 

SL＋PLUS 19-21

Hơn 100 mẫu giấy dán đa dạng từ họa 

tiết, màu sắc, với đầy đủ các tính năng. 

BST phù hợp với các công trình từ mới 

xây dựng đến các công trình cần tu sửa.

Giấy dán tường đa tính năng 
được sản xuất hàng loạt

Giấy dán được kiểm định 
chống bắt lửa 19-21

Tất cả các mẫu giấy đều có tính năng 

chống bắt lửa, phù hợp với các công trình 

phúc lợi y tế, các viện dưỡng lão v..v.. Bên 

cạnh đó, một số mẫu có tính năng kháng 

virus, kháng khuẩn cũng được giới thiệu

Giấy dán tường cho các công trình phúc lợi

Đáp ứng mọi yêu cầu về thiết kế không 

gian. Rất nhiều loại giấy dán với chất 

liệu cao cấp sẽ được giới thiệu trong 

cuốn catalog này.

và các công trình khác

【 Rèm cửa】

Melodia 18-20

Bộ sưu tập rèm cửa

Các sản phẩm đều được làm bằng chất 

liệu chống bắt lửa, với kết cấu và thiết kế 

đặc biệt.

"Sự kết nối giữa con người và không 

gian" là chủ đề được xuyên suốt trong 

toàn catalog.

abita zione 19-21

Bộ sưu tập rèm cho nhà ở

Với chủ đề "Cùng abita nghĩ về ngôi 

nhà của bạn, tạo ra nội thất của riêng 

bạn", bộ sưu tập abita zione gồm các 

sản phẩm rèm truyền thống, giá thành 

hợp lý.

tact vol.14

Bộ sưu tập rèm cho các công trình phúc lợi

Bộ sưu tập hướng tới các công trình y tế, 

sức khỏe, phúc lợi, các cơ sở giáo dục, 

do đó tất cả các sản phẩm đều có tính 

năng chống bắt lửa và ít sử dụng chất 

Formaldehyde. Hầu hết các sản phẩm 

đều đảm bảo luật "Bảo vệ-thân thiện với 

【 Thảm】

SPACY 17-20

Bộ sưu tập thảm cuốn tổng hợp

Bộ sưu tập thảm cuốn đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu từ nhà ở tới các công trình văn 

phòng, bệnh viện, khách sạn...khác.

haruru

Bộ sưu tập thảm cuốn đơn

Đây là cuốn catalog đơn rất tiện dụng, 

gồm 21 mẫu sản phẩm với 3 loại họa tiết. 

Giá thành cũng rất hợp lý, với mức giá 

3200 yên/m2 hoặc 3400 yên/m2.

SQ-PRO 19-21

Bộ sưu tập thảm vuông tổng hợp

Các mẫu thảm đa dạng phù hợp với các 

trung tâm y tế, khách sạn, văn phòng, 

cửa hàng...Danh sách sản phẩm được 

phân loại theo tính ứng dụng, giúp khách 

hàng có thể dễ dàng tìm hiểu và chọn 

KIRALA

Bộ sưu tập thảm vuông đơn

Các sản phẩm với mức giá hợp lý chỉ 

từ 4800 yên/m2.

6 màu đơn sắc giúp khách hàng có 

thể dễ dàng lựa chọn cho nhiều mục 

đích sử dụng khác nhau.

【 Vật liệu sàn】

【 Vải bọc - Da bọc ghế】

Ponleum 19-20

Bộ sưu tập tấm lát sàn êm cho nhà ở

Các mẫu sản phẩm được thiết kế đặc 

biệt, đem lại cảm giác "chân thực". Đây 

là dòng sản phẩm lý tưởng nhất cho nội 

thất của các căn hộ hiện đại. 

CRES vol.20

Nội thất chuyên dụng đặc biệt

Nội thất là công cụ giúp kết nối con 

người và không gian sống.

Nội thất giúp tạo nên sự gắn bó mật 

thiết giữa con người và không gian 

sống của mình. Các mẫu mã trong 

catalog CRES được cho là "hình mẫu 

Furnishing
Textile 19-21

Bộ sưu tập vải bọc ghế tổng hợp

Cuốn catalog tổng hợp với đa dạng các 

mẫu mã, chất liệu từ thông thường đến 

cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng 

khách hàng.

FURNISHING
LEATHER 18-20

Bộ sưu tập da bọc ghế tổng hợp

Bộ sưu tập da bọc ghế với các ứng dụng 

đa dạng. Sản phẩm rất an toàn, êm ái, 

thân thiện với môi trường.

PASO 19-22

Tấm lát sàn khổ vuông

Các mẫu lát sàn khổ vuông theo xu 

hướng mới nhất được tập hợp trong 

cuốn catalog này, không chỉ phù hợp 

cho các cửa hàng mà còn phù hợp với 

nhà ở.

SINCOL FLOOR 17-19

Tấm lát sàn khổ lớn cho văn phòng, 
cửa hàng

Bộ sưu tập gồm các mẫu lát sàn khổ lớn, 

cho các nhà hàng, cơ sở y tế, các công 

trình công cộng. Trong đó, các mã hàng 

"MP" là các mẫu có thiết kế, kiểu dáng 

đặc biệt nhất.

115 mẫu giấy dán được giới thiệu trong 

catalog phù hợp với các công trình mới 

hoặc tái xây dựng. Khách hàng có thể 

lựa chọn mẫu giấy theo 5 chủ đề: Màu 

sắc; Thiết kế phòng; Phong cách; Tính 


