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THƯ NGỎ
Kính thưa quý khách hàng thân mến,
Lời đầu tiên JEON ( tên cũ là Hoàng Liệt Hạ Long) xin
gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khoẻ và lời chào
trân trọng!
Kính thưa quý khách, trong xã hội hiện đại ngày nay,
nhu cầu thẩm mỹ trong nội thất của mỗi người ngày
càng cao, sự thay đổi nhanh chóng của các xu hướng
nội thất đòi hỏi những giải pháp đổi mới không gian
hiệu quả. Có thể nói, bức tường là một trong những
yếu tố quyết định phong cách nội thất của một không
gian. Thấu hiểu điều đó, JEON tự hào là nhà phân phối
của Thương hiệu vải - giấy dán tường Đài Loan, mang
đến cho khách hàng giải pháp đổi mới không gian
sống và làm việc.
Cho đến nay, các sản phẩm của JEON đã được sử dụng
phổ biến trong các công trình như khách sạn, cửa
hàng, văn phòng, căn hộ, biệt thự, resort,..trở thành
đối tác tin cây của các đơn vị thiết kế và thi công.
Thông qua quá trình hoạt động JEON đã tích luỹ được
nhiều kinh nghiệm phong phú, với sự giúp sức của đội
ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lành nghề. Trong tương
lai, JEON sẽ tiếp tục phát triển không ngừng để có thể
đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Rất mong nhận được sự tín nhiệm của Quý khách!
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tận tâm phục vụ để mang đến khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo nhất.
Cam kết mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng và an toàn.
Thi công nhanh chóng tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

TẦM NHÌN
Trở thành đơn vị phân phối giấy và vải dán tường uy tín,
đồng hành cùng các công trình nội thất tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
JEON hướng đến giá trị sống của con người
mang đến sản phẩm chất lượng tốt cuộc sống,
an toàn cho sức khỏe, bền đẹp cho ngôi nhà.
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DỊCH VỤ CỦA
CHÚNG TÔI
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Cung cấp giấy và
vải dán tường

Tư vấn thiết kế
và thi công

Đặt hàng theo
yêu cầu

Các sản phẩm vải và giấy dán tường do
JEON cung cấp được sản xuất theo
công nghệ Đài Loan, sử dụng chất liệu
với những đặc tính độc đáo mang đến
người tiêu dùng những lợi ích nổi bật
như: Dễ lau chùi, chống ẩm mốc, cách
âm tốt và độ bền cao.

Với mong muốn giúp khách hàng có
được sự lựa chọn chính xác, rút ngắn
thời gian hoàn thiện công trình. JEON
cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và thi
công nhanh chóng, chuyên nghiệp,
cam kết chất lượng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý
khách hàng, JEON cung cấp dịch vụ đặt
hàng theo yêu cầu, bao gồm: Đặt hàng
thay đổi màu sắc với những hoa văn và
mẫu hàng có sẵn.
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Các sản phẩm vải dán tường do JEON cung cấp được
thiết kế đa dạng, màu sắc trang nhã, hoa văn sang
trọng phù hợp với nhiều phong cách nội thất từ cổ
điển đến hiện đại, tạo điểm nhấn cho bức tường thêm
sinh động, tôn lên vẻ đẹp cho không gian nội thất.
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GIẤY DÁN TƯỜNG
CAO CẤP
JEON luôn cập nhật nhanh chóng các xu hướng nội
thất, mang đến khách hàng những sản phẩm giấy dán
tường không chỉ đẹp mà còn phù hợp với thẩm mỹ
hiện đại. Ngoài ra, nhờ sử dụng công nghệ in tiến tiến
nên các sản phẩm giấy dán tường do JEON cung cấp
đều có màu sắc hoàn hảo, ổn định theo thời gian.
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TẠI SAO CHỌN JEON

Tại JEON đội ngũ nhân viên
luôn sẵn sàng tư vấn, giải
đáp các thắc mắc để
khách hàng có thể lựa
chọn được sản phẩm phù
hợp nhất.

Đội ngũ thi công chuyện
nghiệp giúp tiết kiệm tối
đa thời gian cho khách
hàng.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Mẫu mã đa dạng với hoa
văn sang trọng, màu sắc
tinh tế, nhã nhặn.



Các sản phẩm
giấy và vải dán tường của
JEON được phân phối từ
doanh nghiệp Đài Loan,
sản xuất theo công nghệ
tiên tiến mang đến những
ưu điểm vượt trội.

JEON mang đến cho khách
hàng những sản phẩm bảo
đảm đúng chất lượng, quy
cách, chủng loại, theo tiêu
chuẩn nhà sản xuất.

Giá thành hợp lý,
phù hợp với chất lượng.

ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM
Chịu được nồm ẩm

Dễ dàng tháo dán

Khó bắt lửa

Dễ vệ sinh

Cách âm tốt

Không chứa chất gây độc hại

Độ bền cao
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DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Một số dự án sử dụng sản phẩm giấy, vài dán tường JEON

Khách sạn
Royal Lotus Ha Long
(4 sao)

Khách sạn
Mường Thanh Quảng Ninh
(5 sao)
Khách sạn
Mường Thanh XaLa
(4 sao)
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Khách sạn
Wyndham Ha Long
(5 sao)

Khách sạn
Marina Ha Long
(4 sao)
Khách sạn
Ha Long Palace
(4 sao)
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BẢNG PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
VẢI DÁN TƯỜNG
Chất chống cháy
Lớp bề mặt PVC

Đế vải
Sợi Thủy Tinh

I. THÀNH PHẦN
• Vải dán tường có 2 bề mặt chính: lớp đế vải và lớp bề mặt PVC

III. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SƠN NƯỚC VÀ VẢI DÁN TƯỜNG

• Thành phần của lớp đế vải: cát, đất sét, soda ash, sodium sulfate, fluorspar, colemanite, limestone,
được nấu chảy ở nhiệt độ trên 10000C và kéo thành sợi và dệt thành vải dán tường.
• Thành phần lớp bề mặt PVC: PVC và chất chống cháy.

SƠN NƯỚC

• Màu mực in trên bề mặt PVC tất cả đều được dùng mực in của Hàn Quốc là màu nước không gây
nguy hại đến người tiêu dùng, bảo vệ môi trường.

Sơn dùng một số phụ gia làm ảnh hưởng sức khỏe người ở trong phòng.

Màu trơn không thể in hoa văn.
Thời gian thi công và sử dụng phải mất 5-7 ngày mới vào ở được.

II. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

VẢI DÁN TƯỜNG
Đa dạng nhiều mẫu mã, phù hợp với nhiều phong cách.

• Không bắt lửa
• Khi đốt lớp đế vải thì sẽ không cháy vì thành phần của nó là thủy tinh. Khi đốt lớp PVC sẽ bị co lại và
có khói trắng.
• Khi đốt ở mép sẽ bốc khói trắng và lớp PVC bị co lại, lớp vải vẫn bình thường.
• Trọng lượng: 600g/m2
• Không sợ nước.
• Độ bền cao trên 10 năm, xé không rách, dễ dàng tháo gỡ.
• Độ bền màu trên 10 năm nhưng phải đúng theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.
• Tái sử dụng nhiều lần.
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Thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe.
Độ bền cao, tái sử dụng được.
Không bắt lửa, lớp thuỷ tinh bên dưới đốt không cháy.
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