




CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL  thành lập ngày 20/10/2006  là nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp 
trong lĩnh vực: điện, viễn thông và vật liệu xây dựng cho thị trường trong và ngoài nước. Các sản phẩm 

chính: Tủ điện composite, cáp quang, trần nhôm, lam nhôm chắn nắng.

Sametel trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng:
Sản phẩm Trần nhôm – Lam nhôm chắn nắng thương hiệu SMT®

Được làm từ hợp kim nhôm cao cấp với những ưu điểm vượt trôi hơn so với các loại trần truyền thống 
khác : Là hợp kim nhẹ, bền; thi công lắp đặt nhanh chóng; tuổi thọ cao; độ bền màu sắc; có tính năng 
tiêu âm, giảm ồn chống lại sự ăn mòn của mội trường phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt 

Nam, đồng thời mang lại không gian mới mẻ, hiện đại cho môi trường sống của bạn.

SMT® GIẢI PHÁP CHO NGÔI NHÀ BẠN

SAMETEL CORPORATION was founded in October 20th, 2006. SAMETEL is the professional manufacturer 
in Electricity, Telecommunications and Constructions material for domestic and international market. 
Our main products consists: Composite material Electricity cabinet/box, Optical �ber cable, FTTH, 

Aluminium ceiling and Sun louver.

SAMETEL would like to introduce to you:
Aluminum ceiling - Sun louver SMT®

To compare with other traditional ceiling, SMT aluminum ceiling and sun louver are made by high grade 
aluminum alloy with some advantages such as having lighter weight, stronger structure, faster in assem-
bly, more longevous, color fastness, silencing, anti-corrosion, suitable with weather in Vietnam. This 

product will change your habitat to be a modern and comfortable place.

SMT® SOLUTION FOR YOUR HOUSE



Hệ trần nhôm Clip in SMT® là hệ trần kín, được 
sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp. Bề mặt 
được sơn tĩnh điện , sản phẩm có 2 loại: là đục 
lỗ tiêu âm và bề mặt trơn. Hệ trần với kết cấu 
ổn định, tháo lắp đặt dễ dàng. Sản phẩm được 
ứng dụng rộng rãi : công trình công cộng, 
trung tâm thương mại, phòng khách, sân 
bay…

Clip-in SMT®  with hidden frame, make by high 
grade aluminum alloy. The surface of the panel 
with powder coating, have two styles: �at plate, 
punching plate, which is convenient for installa-
tion and dis-assembly. It is applicable for 
shopping malls, aiports, o ce buildings and 
other places

 Installation diagram

ALUMINUM CEILING CLIP-IN SMT®





 Installation diagram

ALUMINUM COMBINATION CEILING SMT®



Hệ trần kết hợp SMT® được sản xuất từ 
hợp kim nhôm cao cấp, hệ trần là sự kết 
hợp từ những tấm trần với kích thước khác 
nhau, bề mặt tấm trần được sơn tĩnh điện với 
nhiều màu sắc khác nhau tạo nên sự khác biệt 
của hệ trần, có thể đáp ứng của nhu cầu và sở 
thích đa dạng của từng khách hàng. 
Sản phẩm ứng dụng rộng rãi : sảnh khách sạn, sân 
bay, trạm tàu điện, các trung tâm thương mại..

Aluminum combination ceiling SMT® make by high grade 
aluminum alloy. Customers can make combinations freely 
according to their own hobby, to show dierent styles. The 
combined ceiling is applicable for hotel lobbies, airports, subway 
stations, shopping malls and other places.



Trần nhôm Lay in T-Shaped SMT ® là hệ trần hở , kết cấu tinh xảo, kích thước chủng 
loại phong phú, màu sắc đa dạng, tháo lắp đặt dễ dàng. Sản phẩm có ưu điểm khả 
năng chống cháy, chống ồn, được sử dụng rộng rãi ở trung tâm thương mại, 
trường học, ngân hàng..

Lay-in SMT ® with visible frame, is elegant, vivid, generous, delicate structure, various 
types, with perfect �re preventin, moisture-proof function, convenient in assemblyand 
dis-assembly. It is applicable for o ce buildings, schools, shopping malls, banks…

 Installation diagram

ALUMINUM CEILING LAY-IN SMT®



 Installation diagram

ALUMINUM CEILING LAY-IN SMT®



 Installation diagram

Hệ trần C-Shaped SMT® là hệ trần kín được sử dụng rộng rãi ở 
sân bay, trạm tàu, trung tâm triển lãm, trung tâm hội nghị ... Hệ 
trần C-Shaped SMT® có 2 loại : mặt phẳng và đục lỗ, chiều dài 
tấm trần có thể sản xuất lên tới 6000mm. Hệ trần C100, C150, 
C200 SMT®    được cố định với các móc răng của thanh xương, 
dễ dàng lắp ráp, giữa các tấm trần không có khoảng trống.

C-Shaped SMT® is widely used in airport terminal buildings, 
subway stations, banks, exhibition centers, public spaces. There are 
�at plate and punching plate in C-Shaped, with a maximum 
production length of 6 meters. C-Shaped of 100mm, 150mm, 
200mm can be splicing assembled freely, with no gap, and all 
aluminum platesare closely connected…

ALUMINUM CEILING C-SHAPED SMT®





 Installation diagram

ALUMINUM CEILING C300 SMT®





ALUMINUM CEILING B-SHAPED SMT®



Hệ thống trần nhôm B-Shaped SMT® là hệ 
trần sọc có chiều dài lên tới 6000mm, giữa các 
tấm trần có khe hở hoặc được cài thêm các 
thanh tráng trí lõm xuống tạo các rãnh trang trí 
nhiều màu sắc để tạo điểm nhấn  cho sản phẩm. 
Ngoài ra còn có thể kết hợp các tấm trần có chiều 
rộng và màu sắc khác nhau tạo kiểu cách.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi ở những nơi có không 
gian rộng như: nhà ga, bể bơi, sảnh đón, trung tâm 
thương mại…

B-Shaped SMT® is the system squares along the ceiling, length up 
to 6000mm, between ceiling to create a gap ventilation or install 
bars decorated with colour to create focal points for the ceiling. It is 
suitable for application areas : stations, swimming pool, hotel lobbies, 
shopping malls and other place.



Hệ trần G-Shaped SMT®  có sự khác 
biệt so với các loại trần truyền thống 
khác, được sản xuất từ chất liệu hợp 
kim nhôm cao cấp, gia công tinh xảo, 
màu sắc đa dạng tạo nên không gian 
hiện đại.

G-Shaped SMT® is dierent from the 
traditional ceiling, with selection of 
high quality aluminum, the precise 
forming process and rich color choice, 
the open ceiling creates a beautiful 
and generous model.

 Installation diagram

ALUMINUM CEILING G - SHAPED SMT®





Hệ trần C84-Shaped SMT® là dạng trần hở, thoáng khí, khi lắp 
đặt hoàn thiện giữa các tấm trần sẽ thấy khe hở 15mm, tại đây 
chúng ta có thể trang trí thêm các thanh trang trí nhiều màu 
sắc khác nhau. Sản phẩm có thể sản xuất với chiều dài lên tới 
6000mm, được lắp đặt chủ yếu ở trung tâm thể thao, khu triển 
lãm, hành lang, sảnh đón tiếp khách..

C84-Shaped SMT® with visible frame, when installed between the 
plates have  a 15mm spacing, we can set the bar to open or colorful 
decoration. C84-Shaped SMT® with a maximum production length 
of 6 meters. It is applicable for sport centers, lobbies, exhibition 
centers and other places. 

 Installation diagram

ALUMINUM CEILING C84-SHAPED SMT®





ALUMINUM CEILING U-SHAPED SMT®



Hệ trần U-Shaped SMT®  là hệ trần sọc 
vuông cạnh, khi lắp đặt tạo không gian 
hở, có độ thoáng khí, đem lại sự 
thoáng mát.

U-Shaped SMT® is the system squares 
along the ceiling, good in ventilation and 
air �ow. The ideal decorative material for 
o ces, shopping malls…
















































