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Dulux Inspire

H� th�ng s
n
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S�c màu b�n �¡p

S
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Dulux Inspire
ChromaBrite, Dulux Inspire 

B� m�t láng m�n

Đ� ph� cao
Đ� che l�p cao

Thân thi�n
v�i môi tr��ng

(*)Không áp d�ng v�i m�t s màu nh�t ��nh

Không thêm chì
& thu� ngân

Nh� mùi
L��ng VOC th�p

Nh� Mùi

L��ng VOC Th�p

www.dulux.vn www.facebook.com/duluxvn

Truy c£p vào trang www.dulux.vn/bangmau 
�¤ xem các ph¥�ng án phi màu cho nh¦ng 
s�c màu c§a b� s¥u t£p này. 

B�ng Màu Online

B�n v©n ch¥a tìm th«y màu s�c yêu thích cho 
mình? Dulux Inspire có h�n 1.000 màu �¤ b�n 
l¯a ch°n. Hãy liên h² v�i ki´n trúc s¥, nhà th�u 
ho�c ��i lý s�n Dulux �¤ xem chi ti´t.  

Truy c£p vào trang 

www.dulux.vn/tim-nha-thau.htm

�¤ tìm các Nhà th�u Uy tín và chuyên nghi²p.

Ngôi nhà c§a b�n sº �¥»c làm �¡p b¼i các 
s½n ph�m s�n ch«t l¥»ng và ��i ng¾ th�u th» 
s�n chuyên nghi²p.

Đa d�ng v¡i
h
n 1.000 màu s¤c

Đ¤ �¥»c t¥ v«n hay s¿ dÀng d�ch vÀ phi màu 
nhà miÁn phí, b�n chÂ c�n g¼i hình ½nh ngôi nhà 
d¥�i d�ng hình chÀp, file ½nh hay b½n vº �´n:
1. Email: phoimaudulux@akzonobelvn.com
2. Dulux Studio:
    L�u 5, Tòa nhà Kumho, 39 Lê Du�n, TP.HCM
3. Đi�n tho�i: 1900 555 561 �¤ �¥»c h¥�ng d©n

Dch V¨ Ph�i Màu

Tìm nhà th«u
Uy tín & Chuyên nghi�p

Trung Tâm T� V�n & Dch V¨ Khách Hàng
1900 555 561



CÔNG TY TNHH S�N AKZO NOBEL VI�T NAM
T�ng 5, Toà nhà Kumho Asiana, S 39 Lê Du�n, Q1, TP.HCM
ĐT: (84 8) 3822 1612 - Fax: (84 8) 3824 1104

S
n ph�S
n lótB�t trét

T�o b� m�t
nh�n m�n

T�o ��
bám dính cao

Trang trí v�i s�n
Dulux Inspire

H� th�ng s
n
�  ngh

S�c màu b�n �¡p

S
n N�i th�t Dulux Inspire B n Màu

Dulux Inspire
ChromaBrite, Dulux Inspire 

B� m�t láng m�n

Đ� ph� cao
Đ� che l�p cao

Thân thi�n
v�i môi tr��ng

(*)Không áp d�ng v�i m�t s màu nh�t ��nh

Không thêm chì
& thu� ngân

Nh� mùi
L��ng VOC th�p

Nh� Mùi

L��ng VOC Th�p

www.dulux.vn www.facebook.com/duluxvn

Truy c£p vào trang www.dulux.vn/bangmau 
�¤ xem các ph¥�ng án phi màu cho nh¦ng 
s�c màu c§a b� s¥u t£p này. 

B�ng Màu Online

B�n v©n ch¥a tìm th«y màu s�c yêu thích cho 
mình? Dulux Inspire có h�n 1.000 màu �¤ b�n 
l¯a ch°n. Hãy liên h² v�i ki´n trúc s¥, nhà th�u 
ho�c ��i lý s�n Dulux �¤ xem chi ti´t.  

Truy c£p vào trang 

www.dulux.vn/tim-nha-thau.htm

�¤ tìm các Nhà th�u Uy tín và chuyên nghi²p.

Ngôi nhà c§a b�n sº �¥»c làm �¡p b¼i các 
s½n ph�m s�n ch«t l¥»ng và ��i ng¾ th�u th» 
s�n chuyên nghi²p.

Đa d�ng v¡i
h
n 1.000 màu s¤c

Đ¤ �¥»c t¥ v«n hay s¿ dÀng d�ch vÀ phi màu 
nhà miÁn phí, b�n chÂ c�n g¼i hình ½nh ngôi nhà 
d¥�i d�ng hình chÀp, file ½nh hay b½n vº �´n:
1. Email: phoimaudulux@akzonobelvn.com
2. Dulux Studio:
    L�u 5, Tòa nhà Kumho, 39 Lê Du�n, TP.HCM
3. Đi�n tho�i: 1900 555 561 �¤ �¥»c h¥�ng d©n

Dch V¨ Ph�i Màu

Tìm nhà th«u
Uy tín & Chuyên nghi�p

Trung Tâm T� V�n & Dch V¨ Khách Hàng
1900 555 561



CÔNG TY TNHH S�N AKZO NOBEL VI�T NAM
T�ng 5, Toà nhà Kumho Asiana, S 39 Lê Du�n, Q1, TP.HCM
ĐT: (84 8) 3822 1612 - Fax: (84 8) 3824 1104

S
n ph�S
n lótB�t trét

T�o b� m�t
nh�n m�n

T�o ��
bám dính cao

Trang trí v�i s�n
Dulux Inspire

H� th�ng s
n
�  ngh

S�c màu b�n �¡p

S
n N�i th�t Dulux Inspire B n Màu

Dulux Inspire
ChromaBrite, Dulux Inspire 

B� m�t láng m�n

Đ� ph� cao
Đ� che l�p cao

Thân thi�n
v�i môi tr��ng

(*)Không áp d�ng v�i m�t s màu nh�t ��nh

Không thêm chì
& thu� ngân

Nh� mùi
L��ng VOC th�p

Nh� Mùi

L��ng VOC Th�p

www.dulux.vn www.facebook.com/duluxvn

Truy c£p vào trang www.dulux.vn/bangmau 
�¤ xem các ph¥�ng án phi màu cho nh¦ng 
s�c màu c§a b� s¥u t£p này. 

B�ng Màu Online

B�n v©n ch¥a tìm th«y màu s�c yêu thích cho 
mình? Dulux Inspire có h�n 1.000 màu �¤ b�n 
l¯a ch°n. Hãy liên h² v�i ki´n trúc s¥, nhà th�u 
ho�c ��i lý s�n Dulux �¤ xem chi ti´t.  

Truy c£p vào trang 

www.dulux.vn/tim-nha-thau.htm

�¤ tìm các Nhà th�u Uy tín và chuyên nghi²p.

Ngôi nhà c§a b�n sº �¥»c làm �¡p b¼i các 
s½n ph�m s�n ch«t l¥»ng và ��i ng¾ th�u th» 
s�n chuyên nghi²p.

Đa d�ng v¡i
h
n 1.000 màu s¤c

Đ¤ �¥»c t¥ v«n hay s¿ dÀng d�ch vÀ phi màu 
nhà miÁn phí, b�n chÂ c�n g¼i hình ½nh ngôi nhà 
d¥�i d�ng hình chÀp, file ½nh hay b½n vº �´n:
1. Email: phoimaudulux@akzonobelvn.com
2. Dulux Studio:
    L�u 5, Tòa nhà Kumho, 39 Lê Du�n, TP.HCM
3. Đi�n tho�i: 1900 555 561 �¤ �¥»c h¥�ng d©n

Dch V¨ Ph�i Màu

Tìm nhà th«u
Uy tín & Chuyên nghi�p

Trung Tâm T� V�n & Dch V¨ Khách Hàng
1900 555 561








