
Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY159-01
Màu sắc   : Xanh lá đậm
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY159-0-1
Màu sắc   : 2 loại màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY159-5
Màu sắc   : 2 loại màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY159
Màu sắc   : Màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY159-02
Màu sắc   : Màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY159-03
Màu sắc   : 2 loại màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

8159 Thanh chống va đập



8140 Thanh chống va đập

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY140-06
Màu sắc   : Xanh dương nhạt
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY140-07
Màu sắc   : Xanh lá đậm
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY140-09
Màu sắc   : Xanh lá nhạt
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Mã sản phẩm   : 8XY140-08
Màu sắc   : Hồng
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Màu sắc   : Màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 



Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập cao cấp
Màu sắc   : Xanh ldương đậm
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

SƠ ĐỒ LẮP RÁP THEO ĐỘ CAO

BẢN CẮT NGANG

Cách lắp đặt



Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập
Mã sản phẩm   : 8XY143
Màu sắc   : Xanh lá đậm
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập
Mã sản phẩm   : 8XY143-1
Màu sắc   : Màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

THANH CHỐNG VA ĐẬP

8143Thanh chống va đập



Tên sản phẩm  : Thanh chống va đập
Mã sản phẩm   : 8XY150
Màu sắc   : Cam viền trắng
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống bằng nhựa Resin
Mã sản phẩm   : 8XY40
Màu sắc   : Vàng
Vật liệu   : Nhựa Resin 

Tên sản phẩm  : Thanh chống bằng nhựa Resin
Mã sản phẩm   : 8XY40
Màu sắc   : Vàng
Vật liệu   : Nhựa Resin 

Tên sản phẩm  : Thanh chống bằng nhựa Resin
Mã sản phẩm   : 8XY40
Màu sắc   : Nâu
Vật liệu   : Nhựa Resin 8150Thanh chống va đập

Thanh chống bằng nhựa Resin



889Thanh chống

Tên sản phẩm  : Thanh chống
Mã sản phẩm   : 8XY89-10
Màu sắc   : Trắng
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống
Mã sản phẩm   : 8XY89
Màu sắc   : Màu gỗ
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống
Mã sản phẩm   : 8XY89
Màu sắc   : Cam
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 



838Thanh chống

Tên sản phẩm  : Thanh chống
Mã sản phẩm   : 8XY38-11
Màu sắc   : Hồng rose
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống
Mã sản phẩm   : 8XY38
Màu sắc   : Trắng
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 

Tên sản phẩm  : Thanh chống
Mã sản phẩm   : 8XY38
Màu sắc   : Coffee
Vật liệu   : Lõi nhôm định hình, 
         Bề mặt nhựa tổng hợp 


