
  

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân biệt sản phẩm chính hãng nhôm TUNGKUANG 

          Kính gởi: Quý Đại lý và Khách hàng 

Trước hết Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng 

kinh doanh và sử dụng sản phẩm nhôm Tung Kuang của Quý Đại Lý và khách hàng trong 

thời gian qua. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu sản 

phẩm nhôm Tung Kuang. Để tránh những thiệt hại, rủi ro không đáng có xảy ra cho Quý đại 

lý và khách hàng, Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang xin trân trọng thông báo tới 

Quý Đại Lý và khách hàng cách phân biệt sản phẩm chính hãng nhôm Tung Kuang như sau: 

1. Bao bì sản phẩm: Sản phẩm nhôm Tung Kuang sử dụng 4 loại bao bì đóng gói:  

+ Hàng xi bóng có logo TungKuang trên thanh 

nhôm, bao bì có in chữ TungKuang và logo màu đỏ,  

ISO-9001:2008, 

SĐKCL:TC01/01.385/2001/CBTC-TĐC. 

 

+ Hàng xi mờ có logo TungKuang trên thanh nhôm, 

bao bì có in chữ TungKuang và logo màu xanh lá,  

ISO-9001:2008, 

SĐKCL:TC01/01.385/2001/CBTC-TĐC. 

 

+ Hàng SY, SK xi bóng, không có logo TungKuang, 

bao bì có in chữ (màu đỏ)ISO-9001:2008,    

SĐKCL: TC01/01.385/2001/CBTC-TĐ. 

 

+ Hàng SY, SK xi mờ, không có logo TungKuang, 

bao bì có in chữ (màu xanh lá)ISO-9001:2008 

SĐKCL: TC 01/01. 385/2001/CBTC-TĐC . 



 

2. Logo: 

 

                   Logo hàng Xi mạ        Logo hàng Sơn tĩnh điện 

 

3. Tem sản phẩm: 

+ Những sản phẩm đã đăng ký hợp qui được Tổng cục 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận 

“Thanh nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng Số 
32-14” (Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng 3, Quatest 3): trên sản phẩm có dán nhãn tem hợp 

qui, trên nhãn có thông tin về mã hàng, màu sắc, qui cách, 

số cây, mã số phiếu chế tạo, ngày sản xuất và địa chỉ của 

nhà máy TungKuang nơi sản xuất ra sản phẩm (chi tiết 

xin tham khảo thêm trên website của công ty TungKuang 

http://tungkuang.com.vn/. 

 

+ Những sản phẩm khác: trên sản phẩm có dán nhãn hàng 

hóa, trên nhãn có thông tin về mã hàng, màu sắc, qui cách, 

số cây, mã số phiếu chế tạo, ngày sản xuất và địa chỉ của 

nhà máy TungKuang nơi sản xuất ra sản phẩm. Tất cả các 

sản phẩm nhôm TungKuang đều có dán tem ở 1 đầu của 

sản phẩm và dán bên ngoài bao bì. 

 

4. Nhà máy sản xuất: TungKuang hiện có 3 nhà máy sản suất, TungKuang không ủy 

quyền cho bất cứ đối tác nào sản xuất nhôm thương hiệu Tung Kuang, những sản phẩm 

không sản xuất tại 3 nhà máy này đều không phải nhôm TungKuang, địa chỉ nhà máy sản 

xuất nhôm của Tung Kuang: 



+ Tổng Công ty TungKuang Biên Hòa, số 3 

Đường 2A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, 

Đồng Nai (Điện thoại: 061-3836688~90) 

 

 

+ Chi nhánh TungKuang Hải Dương, km 39 + 400 

Đường số 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải 

Dương (Điện thoại: 0320-3630688) 

 

 

+ Chi nhánh TungKuang Nhơn Trạch, Đường25B, 

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Đồng Nai (Điện 

thoại: 061-3569255~58) 

 

 

Trân trọng cám ơn! 

 Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2015 

 Tổng Giám Đốc 

 

 

 

 

 LIU, CHIEN HUNG 

 


