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“Cùng với khát vọng đưa những giá trị Việt, tự hào Việt vào trong mỗi sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, tiết 

kiệm nguồn lực xã hội, đem lại những giá trị sống chất lượng cho khách hàng và cộng đồng”

Với thương hiệu JAGER, Chúng tôi cung cấp các sản phẩm nội thất cao cấp cho các chủ đầu tư là các tập đoàn 

bất động sản lớn, các nhà thiết kế và các khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, cũng tại JAGER, chúng tôi loại bỏ sự phức tạp của bán lẻ đồ gỗ nội thất bình thường, sử dụng công 

nghệ để giữ tương tác trực tiếp của khách hàng ở mức tối thiểu nhưng vẫn đạt hiệu quả cao. Cho tất cả các 

khách hàng có thể kiểm soát việc sáng tạo, thiết kế, sản xuất không gian của họ nhiều nhất có thể mà không 

làm mất quá nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp. Giảm thiểu thời gian trung gian, tăng hiệu quả làm việc.
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CÔNG NGHỆ CAO:  

Là lớp phủ lý tưởng trên bề mặt kim loại và các vật liệu 

khác như HDF, MDF,...

CHUẨN MỚI:

Thay thế hoàn toàn cho vật liệu PVC film, nâng cao chất 

lượng của sản phẩm nội thất.

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG:

Không chứa formaldehyde, chất bảo quản, kim loại nặng 

và các chất độc hại khác, tuân thủ các yêu cầu về nội thất 

an toàn cho sức khỏe, bảo vệ môi trường.

HIỆU QUẢ:

Chống lóa, chịu mài mòn, chống ố, dễ lau chùi, giữ màu. 

Hình thức và cảm giác gần giống với gỗ tự nhiên, kết cấu 

vân sống động như thật. Chống thấm, chống ẩm, chống 

xâm nhập và chống tia cực tím.
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N102-0000064
1220 x 2440 AS14007CT98

LAMINATE

AS14095CS98

LAMINATEN102-0000066
1220 x 2440

N102-0000063
1220 x 2440 AS14093CT98

LAMINATE

N102-0000067
1220 x 2440 AS14116CS98

LAMINATE

N102-0000065
1220 x 2440 AS14015CS98

LAMINATE

N102-0000068
1220 x 2440 AS14022CS99

LAMINATE N102-0000069
1220 x 2440 AS14097CS16

LAMINATE

AS14084CS99

LAMINATEN102-0000070
1220 x 2440

TÍNH ỨNG DỤNG:

PP film, hay còn gọi là Nano foil, với khả năng uốn 

dẻo linh hoạt, chống phản xạ ánh sáng… là giải 

pháp tối ưu trong sản xuất các chi tiết nội thất cần 

độ tinh xảo như cánh tủ áo có cạnh gập vuông 90 

độ liền mạch, tay nắm chữ J liền khối, tay nắm âm 

vát 45 độ..
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