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PERI tin tưởng vào tương lai của thị trường xây dựng Việt Nam.
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Kính gửi Quý bạn đọc,

Tôi rất vui và vinh dự được giới thiệu ấn bản tạp chí đầu 
tiên của PERI Việt Nam, bao gồm các công trình xây dựng 
đáng chú ý nhất của chúng tôi ở khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương .

Với doanh thu 1,48 tỷ Euro năm 2017 và nguồn nhân lực 
khoảng 8.700 nhân viên, PERI là một trong những nhà sản 
xuất cốp pha và giàn giáo hàng đầu trên toàn thế giới. 
PERI là một công ty gia đình được thành lập vào năm 1969 
tại CHLB Đức, và hiện nay đã phát triển lớn mạnh với hơn 
70 công ty con trên toàn cầu. Sản phẩm của chúng tôi 
được nghiên cứu phát triển và sản xuất tại trụ sở chính ở 
Weissenhorn, CHLB Đức, và hiện đã được sử dụng rộng rãi 
ở các công trường xây dựng tại hơn 100 quốc gia. 

Hiện nay, ngành công nhiệp xây dựng ở Việt Nam đang 
đối mặt với rất nhiều loại kết trúc đa dạng và đầy thách 
thức, ví dụ như các dự án Tàu điện ở thành phố Hồ Chí 
Minh hay Hà Nội; các dự án siêu cao tầng như Landmark 
81; và nhiều dự án công nghiệp với quy mô lớn như Nhà 
máy hóa dầu Long Sơn; Nhà máy điện khí Quảng Ngãi. 

Bên cạnh đó, các khách hàng, các nhà đầu tư và các kiến 
trúc sư đã nâng tiêu chuẩn về tốc độ, sự chính xác và tính 
kinh tế đối với các công trình lên một tầm cao mới. Theo 
đó, các công trình này đòi hỏi phải có các giải pháp thi 
công cốp pha độc đáo nhưng đơn giản để đáp ứng được 
các yêu cầu và kỳ vọng cao mà vẫn đảm bảo chất lượng, 
tiến độ và quan trọng nhất là sự an toàn trong thi công. 

Nói về chìa khóa thành công của PERI, Bạn đọc sẽ thấy qua 
các dự án được đề cập trong cuốn tạp chí này, đó là sự 
kết hợp giữa các giải pháp kỹ thuật toàn diện và các sản 
phẩm sáng tạo có thể ứng dụng cho mọi loại công trình. 
Đội ngũ kỹ sư của PERI luôn làm việc tận tụy và kết hợp 
chặt chẽ với Khách hàng để thiết kế các hệ thống cốp pha, 
giàn giáo đáp ứng được những yêu cầu cụ thể mà vẫn đảm 
bảo chi phí đầu tư hiệu quả nhất. 

Trân trọng cám ơn Quý bạn đọc đã quan tâm đến PERI và 
hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở thành Đối tác tin cậy của 
Bạn cho mọi yêu cầu về cốp pha và giàn giáo tại thị 
trường Việt Nam.” 

Andrew Rybak
Tổng Giám Đốc
Cty TNHH PERI Việt Nam



  Công ty con của PERI

  Nhà phân phối / Đại lý của PERI

4

PERI – Có mặt trên toàn cầu
Chúng tôi luôn theo sát Khách hàng và dự án trên mọi quốc gia

Châu Mỹ

1982 Mỹ
1995 Canada
1996 Brazil, Argentina, Chile
2003 Mexico
2008 Panama, Peru
2012 Colombia

Châu Phi

2011 Nam Phi
2012 Algeria
2014 Nigeria
2015   Tanzania, Namibia, 
 Mozambique
2016 Morocco

Châu Âu

1969 Germany
1974 Switzerland, France
1975 Spain
1979   Belgium/Luxembourg, 
 Netherlands
1983   Italy
1989 United Kingdom
1990 Hungary
1992 Czech Republic, Austria
1993 Finland, Poland, Denmark, 
 Norway, Sweden

1994 Portugal
1996 Romania, Slovakia
1999 Greece
2000 Ukraine, Bulgaria
2002   Estonia, Lithuania
2003 Latvia, Serbia
2004 Croatia
2006 Russia
2007 Belarus
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Chúng tôi luôn tích cực hoạt động và 
theo sát các yêu cầu của Khách hàng. 
Hiện nay, PERI đã có hơn 70 công ty 
con tại tất cả các châu lục; cùng các 
văn phòng đại diện ở rất nhiều quốc 
gia. PERI cũng có hơn 140 kho bãi 
phục vụ các hoạt động cho thuê một 
cách hiệu quả trên toàn thế giới, đủ 
để cung cấp cốp-pha và giàn giáo 
theo yêu cầu của mọi loại dự án cũng 
như đáp ứng được các nhu cầu cao 
điểm. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục 
mở rộng quy mô sản xuất. Những 
kinh nghiệm đầy giá trị mà chúng tôi 
có được là kết quả của nhiều năm 
hoạt động trên thị trường quốc tế, 
giải quyết các yêu cầu khác nhau của 
từng khu vực về phương pháp và quy 
trình xây dựng, sử dụng vật liệu, thiết 
bị hay chi phí lao động. Chúng tôi đã 
kết hợp những kinh nghiệm này để 
phát triển các sản phẩm và dịch vụ 
phù hợp với thị trường. Có thể hiểu 
rằng, hoạt động kinh doanh quốc tế 
và lợi thế cạnh tranh trên toàn thế 
giới của chúng tôi được tạo ra từ 
những hiểu biết và thấu hiểu về từng 
địa phương cụ thể. Và điều đó mang 
lại lợi ích cho tất cả Khách hàng của 
chúng tôi. 

Châu Á

1990 Turkey
1991 Singapore, Malaysia
1994 Korea
1997 United Arab Emirates
1999 Israel
2006 Japan
2007   Kazakhstan, Qatar, India
2012 Saudi Arabia, Iran
2013 Kuwait
2014 Philippines, Lebanon
2015 Thailand, Hongkong
2017 Vietnam

Châu Úc

1997 Australia

“Đội ngũ quản lý của chúng tôi trên toàn cầu là những người có chuyên môn sâu 

trong ngành. Kết hợp với các kiến thức và am hiểu về thị trường địa phương, chúng 

tôi đã cùng nhau phát triển những dòng sản phẩm cốp-pha, giàn giáo đáp ứng được 

mọi yêu cầu của dự án trên toàn thế giới.”
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PERI Việt Nam
Dự án tiêu biểu

2010
Khu căn hộ cao cấp Azura
TP Đà Nẵng

2011
Tòa nhà Sài Gòn Times Square
TP Hồ Chí Minh

2015
Metro Hồ Chí Minh tuyến số 1: 
Bến Thành – Suối Tiên 
TP Hồ Chí Minh

2012
TT Lotte Hà Nội
TP Hà Nội

2013
Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
Tỉnh Quảng Ninh

2014
Căn hộ Hoàn Cầu
TP Hồ Chí Minh

2012
TT Hành Chính Đà Nẵng
TP Đà Nẵng

2008
Nhà máy điện khí đạm Cà Mau
Tỉnh Cà Mau

2010
Cầu Rào 2
TP Hải Phòng
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2015 
Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1
Tỉnh Thái Bình

2016
Thủy điện Nam Ngiep 1
Lào

2016
Tòa nhà Sài Gòn Centre - GĐ 2
TP Hồ Chí Minh

2017
Nhà máy XL rác thải & khí ga 
Tỉnh Quảng Bình

2016
Cầu Bình Khánh
TP Hồ Chí Minh

2017
Tòa nhà cao ốc 
Landmark 81
TP Hồ Chí Minh

2017
Tòa nhà  
D’ Capitale
TP Hà Nội

2017
Nhà kho dược Hoàng Đức
Tỉnh Tiền Giang

2015
Tòa nhà VP Nguyễn Văn Trỗi
TP Hồ Chí Minh
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Hệ leo bao che RCS của PERI được thiết kế tối ưu,  
đáp ứng mọi yêu cầu của dự án 
Dự án Tòa tháp Landmark 81, tp. Hồ Chí Minh 
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Ông Trần Ngọc Hải,
Quản Lý Công Trường

„Sản phẩm và giải pháp mà PERI đưa 
ra đã đáp ứng được yêu cầu cao của 
dự án về kỹ thuật cũng như đảm bảo 
tính khả thi của dự án. Chúng tôi hài 
lòng với chất lượng sản phẩm và sự 
hỗ trợ của đội PERI đã hỗ trợ kịp thời 
và phối hợp rất tốt với đội thi công 
tại công trường để giải quyết các vấn 
đề phát sinh. Một thử thách của dự án 
này là luôn phải đảm bảo an toàn thi 
công trên mọi độ cao và lên đến 400 
m và khoảng cách thông tầng lên đến 
25-30 m, nhưng nhờ vào giải pháp 
thiết kế tùy chỉnh của hệ leo bao che 
PERI, chúng tôi đã đạt được kết quả 
tốt. Được biết PERI cũng chưa từng 
áp dụng thiết kế này trong các dự án 
trước đây trên toàn thế giới. Bên cạnh 
đó, cách vận hành hệ PERI cũng khá 
đơn giản, dễ dàng lắp ráp tại công 
trường. Sau khi hoàn thành hạng mục 
thi công sử dụng hệ PERI, chúng tôi 
vẫn liên tục nhận được sự hỗ trợ của 
PERI để hoàn tất thủ tục mua lại. 
Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ này.“

Với chiều cao ấn tượng 461 m, cho 
đến nay Landmark 81 là tòa nhà chọc 
trời cao nhất của Việt Nam và là một 
trong những tòa nhà cao nhất thế 
giới. Dự án nằm bên bờ sông Sài 
Gòn, TP. Hồ Chí Minh, được coi là 
điểm nhấn của dự án Vinhomes 
Central Park, được phát triển bởi  
Tập đoàn bất động sản Việt Nam 
VinGroup.

Kiến trúc ấn tượng của tòa nhà được 
thiết kế bởi các kiến trúc sư / kỹ sư 
thuộc công ty Atkins và Arup (Anh). 
Tổng diện tích sàn của tòa nhà là 
141.000 m2, giảm dần theo độ cao, và 
có giật cấp sàn, góc cứ mỗi 2, 3 tầng. 
Thiết kế này mô tả theo hình dạng bó 
tre, một hình ảnh rất thân quen của 
làng quê Việt Nam. Tại môt số tầng 
trên cao, thiết kế còn bao gồm khu 
vườn ngoài trời rất sinh động, và 
tăng thêm mảng xanh cho công trình. 
Ngoài ra, Landmark 81 sẽ là một 
trong những tòa nhà thân thiện với 
môi trường nhất Việt Nam nhờ áp 
dụng hệ thống kính cản nhiệt công 
nghệ hiện đại.

Nhà thầu
COTECCONS Corp., 
TP. Hồ Chí Minh
Cung cấp bởi
PERI Asia Pte Ltd – 
VP Việt Nam 

Hệ bao che trượt tự động RCS P 
Dự án Tòa tháp Landmark 81, tp. Hồ Chí Minh 

Ngay khi bắt đầu triển khai, PERI đã 
vinh dự được cung cấp phần bao che 
cho các tầng điển hình, và các tầng 
đặc biệt ở phần cao của tòa nhà với 
chiều cao thay đổi từ 7.50 m đến 
30 m. Với giải pháp đặc biệt, hệ leo 
của PERI đã đảm bảo được việc thi 
công, tiếp liệu luôn diễn ra an toàn, 
đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật từ 
nhà thầu và đơn vị tư vấn. Và sau 
15 tháng thi công, dự án đã hoàn 
thành trước tiến độ 45 ngày, một 
phần nhờ vào phương án sử dụng  
hệ leo trượt tự động RCS P của PERI.

Để bảo vệ được các tầng đặc biệt, có 
độ cao lên đến 7.50 m, PERI đã kết 
hợp thanh ray trượt và lưới bao che 
tiêu chuẩn với phần bao che nối dài 
đặc biệt. Đối với phần thông tầng lên 
đến 30 m, đội ngũ thiết kế của PERI 
đã phát triển và hoàn thiện ý tưởng 
thiết kế với một cấu kiện hỗ trợ đặc 
biệt (gọi là “khung đỡ siêu cấp”). 
Ngoài ra, PERI cũng hỗ trợ hướng dẫn 
Khách hàng lắp ráp, vận hành sản 
phẩm tại công trường để đạt được 
kết quả thi công tốt nhất.

Mặc dù dự án có yêu cầu nghiêm ngặt 
về tiến độ thi công, thời gian giao 
hàng, nhưng sản phẩm của PERI đã 
chứng minh được khả năng tiết kiệm 
thời gian, và tính hiệu quả thông qua 
việc hoàn thành đúng hạn, và áp 
dụng linh hoạt cho mọi kết cấu thi 
công.

Một điểm đáng chú ý là việc lắp ráp 
và tháo dỡ của hệ được thực hiện mà 
không cần dùng cẩu mà chỉ cần sự hỗ 
trợ của công nhân thi công. Phần bao 
che nối dài cũng giúp đảm bảo cho 
công tác tháo dỡ kết cấu thép chống, 
giàn giáo bên trong được an toàn.      
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Hệ leo RCS
Hệ leo mô-đun đa năng áp dụng cho nhiều loại kết cấu khác nhau

Hệ leo RCS là sự kết hợp ưu điểm của các hệ leo khác nhau trong một hệ 
mô-đun, vừa được sử dụng như một hệ cốp pha leo thông thường, vừa như 
một hệ bao che. Nhờ hệ được thiết kế leo theo thanh ray, cả khối leo được nối 
với kết cấu một cách an toàn trong mọi lần thi công, làm cho toàn bộ quá 
trình thi công nhanh và an toàn ngay cả trong điều kiện gió mạnh. Khối leo có 
thể di chuyển được bằng cẩu hoặc bằng kích thủy lực sang vị trí thi công tiếp 
theo. Hệ RCS dễ dàng được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của từng dự 
án cụ thể.

■■ Hệ giáo RCS C
Là hệ tiêu chuẩn chống cho cốp pha tường với chiều cao của tầng thi công
từ 2.70 m đến 4.50 m; có cuốn thang (với khoảng trượt là 90 cm)
■■ Hệ leo nhẹ RCS CL
Dùng cho thi công mặt ngoài và lõi trước của các công trình có chiều cao
trung bình, bị hạn chế về thời gian và việc sử dụng cẩu.
■■ Hệ bao che có lan can RCS P
Phần bao che và lan can đảm bảo không gian làm việc an toàn, không tạo
khoảng trống nguy hiểm cho người đang thi công phần ngoài công trình.

Quá trình leo an toàn với thanh ray
Khối leo luôn được liên kết với phần bê tông thi công bằng gối leo.
Neo linh hoạt
Gối leo có thể neo vào tường hoặc gắn vào phần góc sàn để thuận tiện cho 
việc thi công nhất có thể.
Lắp dựng uyển chuyển
Nhờ khoảng cách của các lỗ chốt là 125 mm, nên sàn thao tác có thể điều 
chỉnh tối ưu sao cho phù hợp với chiều cao của tầng đang thi công.

Thi công an toàn với hệ bao che RCS P của 
PERI tại công trường dự án D‘Capitale – Hà 
Nội

Phần cốp pha được neo chắc chắn vào hệ 
khung đỡ và có thể dịch chuyển trượt một 
khoảng 90 cm mà không cần dung cẩu hỗ 
trợ. Nhờ con bi lăn, việc vận hành diễn ra 
trơn tru, không bị giật.

Phần khóa chạy có 
thể gập lại giúp 
đơn giản hóa việc 
lắp ráp ban đầu, 
cũng như tháo dỡ 
sau thi công.

Hệ ray leo RCS có 
thể nghiêng một 
góc 4 hoặc xoay 
ngược lại để thích 
hợp với các kết cấu 
tường khác nhau.

Hệ RCS cũng có thể 
áp dụng cho các 
kết cấu tường tròn 
do khớp gắn của 
gối leo có thể xoay 
được.
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Hệ DUO tại công trường Bagmane WTC – 
OPAL, Bangalore, Ấn Độ
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Dự án nằm trong khu công nghiệp 
Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An. Với tổng diện tích sàn trên 
13,570 m2, dự án được xây dựng  
theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt 
GSDP, với yêu cầu đặc biệt của ngành 
dược. Dự án bao gồm khu văn phòng, 
nhà kho xưởng và các hạng mục  
phụ trợ. 

Do hệ cốp pha DUO có các tấm tiêu 
chuẩn với kích thước khác nhau, nên 
đã được áp dụng hiệu quả đáp ứng 
được các yêu cầu về sự thay đổi liên 
tục của kết cấu thi công. Đặc biệt, 

Hệ đa năng
Chỉ với một hệ cốp pha, người dùng 
có thể sử dụng linh hoạt để thi công 
cho cả tường, cột và sàn.

Thiết kế cải tiến
Hệ có trọng lượng nhẹ, không cần 
dùng cẩu để di chuyển và các lắp 
dựng đơn giản, trực quan.

Dễ thay thế tấm mặt ván khuôn
Chỉ cần một vài thao tác cũng có thể 
thay được tấm mặt ván mà không yêu  
cầu sử dụng thêm dụng cụ chuyên dụng.

DUO – giải pháp ưu việt cho thi công móng
Nhà kho dược Hoàng Đức, tỉnh Long An

trong hạng mục vườn và cảnh quan 
bên ngoài nhà xưởng. DUO là hệ lý 
tưởng để thi công tường chắn và  
các cột trụ giống nhau. 

Bên cạnh đó, quy cách thi công cốp 
pha với DUO rất đơn giản, nên việc 
hướng dẫn, vận hành cũng ngắn gọn, 
dễ dàng và không yêu cầu nhiều  
nhân lực.

PERI DUO
Hệ cốp pha đa năng, thao tác đơn giản

Hơn 800 hố móng trên diện tích 7.500 m2  
của nhà máy đã được hoàn thành với hệ  
cốp pha DUO.

Bề mặt bê tông sau thi công sử dụng hệ DUO.

Nhà thầu
Công ty TNHH SOCON, TP. Hồ Chí Minh
Cung cấp bởi
PERI Asia Pte Ltd, Văn phòng Vietnam 
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Cầu được bắc ngang qua sông Soài Rạp, kết nối hai huyện 
Nhà Bè và Cần Giờ, và được kỳ vọng sẽ thay thế cho phà 
Bình Khánh hiện tại. Cầu được xây dựng với 3 km chiều 
dài và 21.75 m chiều rộng, có 4 làn xe lưu thông, và là 
một trong hai cây cầu dây văng lớn thuộc dự án Đường 
cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 
(VEC - chủ đầu tư dự án) đã ký kết hợp đồng với liên danh 
nhà thầu Shimizu Corporation (Nhật Bản), Công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) 
gói thầu J1 xây dựng cầu Bình Khánh vào ngày 
09/06/2015 với tổng giá trị của gói thầu lên đến 170 triệu 
Đô la Mỹ.
 
Tại dự án này, việc áp dụng giải pháp cốp pha kết hợp 
giữa hệ leo CB và cốp pha cột VARIO GT24 của PERI để thi 
công trụ cầu với chiều cao lên đến 4m một lần đổ đã 
mang lại hiệu quả về thi công và kinh tế cho dự án. Mỗi 
khối cốp pha được lắp ráp an toàn bao gồm sàn thao tác 
và ván khuôn có thể được di chuyển cùng lúc trong một 
lần cầu, vì vậy thời gian luân chuyển ván khuôn cũng 
được rút ngắn lại. 

Tiết kiệm chi phí sử dụng cẩu và thời gian thi công 
với hệ cốp pha leo CB

Với hệ leo CB kết hợp với cốp pha cột VARIO, thời gian thi công được 
rút ngắn và bề mặt bê tông sau đổ đạt yêu cầu của dự án.

Từ lần đổ thứ 3, sàn thao tác được lắp phụ thêm để đảm bảo không 
gian làm việc an toàn, thoải mái cho người thi công. 

Nhà thầu
VINACONEX E&C,  
TP. Hồ Chí Minh
Cung cấp bởi
PERI Asia Pte Ltd,  
Văn phòng Việt Nam 

Dự án cầu Bình Khánh, TP. Hồ Chí Mính

Ông Nguyễn Văn Thanh,
Phó Giám Đốc Dự Án

„Sau lần đầu tiên sử dụng sản phẩm 
PERI, chúng tôi thấy rằng nhờ kết cầu 
gọn nhẹ nên sản phẩm rất dễ dàng 
bố trí thi công. Vì thế việc thi công 
cũng diễn ra an toàn, thời gian thi 
công được rút ngắn và chi phí thi 
công cũng được tiết kiệm. Hệ cốp pha 
được lắp ráp tổ hợp từ các cấu kiện 
điển hình nên rất dễ thay đổi kích 
thước, đặc biệt thích hợp với các kết 
cấu có chiều cao đổ lớn, có số lần 
luân chuyển nhiều.“
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Cho đến nay, đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn 
nhất tại Quảng Bình với số tiền đầu tư là 32 triệu EURO. 
Nhà máy được thiết kế và xây dựng với mục đích phân 
loại, xử lý thải, sản xuất khí biogas và phân khoáng hữu 
cơ, với công suất thiết kế là 300 tấn/ngày chất thải được 
phân loại và sản xuất 1MW khí biogas và điện, và 
5.000 tấn/năm với phân khoáng hữu cơ.

Thử thách của dự án này là yêu cầu độ an toàn trong thi 
công cao, và nghiêm ngặt trong việc bố trí cốp pha để có 
thể đổ được các kết cấu khác nhau với độ chính xác cao 
và chiều cao một lần đổ lên đến 8 m. Vì thế PERI đã đưa ra 
giải pháp thiết kế đặc biệt với hệ cốp pha tường VARIO. 
Tính hiệu quả trong thi công và kinh tế của hệ này đã giúp 
cho việc thi công bắt kịp tiến độ dự án và bề mặt bê tông 
phẳng mịn, với độ chính xác đạt yêu cầu. Ngoài ra, PERI 
cũng luôn hỗ trợ nhà thầu về kỹ thuật cũng như hướng 
dẫn tại công trường để đảm bảo dự án đạt được kết quả 
tốt nhất.

Thi công tường với chiều cao đổ lên đến 8m với
hệ cốp pha tường VARIO 

Giải pháp thi công hiệu quả với hệ cốp pha tường VARIO GT 24 cho 
chiều cao một lần đổ lên đên 8m.

Bề mặt bê tông sau thi công phẳng mịn, đáp ứng được yêu cầu cao 
của dự án.

Nhà thầu
VINACONEX E&C | INPUT Ingenieure GmbH
Cung cấp bởi
PERI Asia Pte Ltd, Văn phòng Việt Nam

Dự án nhà máy phân loại, xử lý rác thải và sản xuất khí ga Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình 

Ông Nguyễn Xuân Tùng,
Quản Lý Công Trường

„Các sản phẩm của PERI rất tốt, sự hỗ 
trợ thiết kế và hợp tác giải quyết các 
vấn đề phát sinh rất nhanh chóng và 
hiệu quả. Mặc dù  để đảm bảo chất 
lượng bề mặt bê tông hoàn thiện với 
chiều cao đổ lên đến 8 m mỗi lần đổ 
là một thử thách khó khăn, nhưng 
chúng tôi vẫn đạt được kết quả tốt và 
làm hài lòng các nhà đầu tư và tư vấn 
của dự án nhờ tính ổn định của hệ 
cốp pha PERI.“

Đáp ứng được tất cả các yêu cầu thi công
do là hệ mô-đun, được cấu thành từ các cấu kiện riêng  
rẽ nên có thể bố trí các cấu kiện này một cách tự do, tùy 
theo từng thiết kế cụ thể.

Đáp ứng được yêu cầu cao về thi công bê tông trần
Do khi sử dụng hệ, người dùng có thể bố trí các vị trí 
thanh ti tùy theo bản vẽ, sao cho đảm bảo có được bề  
mặt tông theo yêu cầu. 

Có thể điều chỉnh ván khuôn liên tục 
Nhờ có các lỗ kéo dài trong thanh giằng thép và tay chốt, 
ta có thể điều chỉnh liên tục các tấm ván khuôn sao cho 
chúng được ghép thẳng hàng và khít chặt với nhau. 

Hệ cốp pha tường VARIO GT 24
Hệ cốp pha đà gỗ linh hoạt, có thể sử dụng cho các công trình kiến trúc bê tông cao cấp
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Dự án thuộc tỉnh Bolikhamxay và Xaysomboun, Lào, và 
gồm hai đập với hai tổ máy có chiều cao đập chính là 
148 m và công suất lắp đặt của tổ máy chính là 290 MW.

Trong dự án này, PERI đã cung cấp một giải pháp thi công 
cốp pha hiệu quả với sự kết hợp giữa hệ cốp pha VARIO 
GT 24 và hệ leo CB để thi công hạng mục tường có chiều 
cao lên đến 29 m và dày 2.00 -2.50 m. Một yêu cầu khác 
của dự án là hạng mục đổ sàn bê-tông chịu tải lớn với độ 
dày 1m, ở độ cao 30 m. Và với sự hỗ trợ hợp lý của hệ 
chống ST 100 của PERI, hạng mục này đã được hoàn thiện 
đúng yêu cầu.

Dự án đã đảm bảo được tiến độ thi công và theo đó giúp 
tiết kiệm chi phí nhân công.

Lắp dựng nhanh
Lắp dựng dễ dàng và đơn 
giản, không cần dụng cụ 
phụ trợ như ốc vít hay 
chốt.

Không mất nhiều thời 
gian thiết kế
Hệ khung chỉ có một kích 
thước tiêu chuẩn, nên đối 
với mỗi chiều cao đổ có 
thể dễ dàng thiết kế thi 
công mà không cần 
thông số của ván khuôn 
bàn. 

Đặc biệt dễ dàng điều 
chỉnh và vận chuyển
Hệ chống được tối giản, 
gồm có 5 chi tiết cấu kiện 
chính nên có thể áp dụng 
cho mọi chiều cao đổ.

Tháp ST 100 - Hệ chống cốp pha an toàn, chịu tải lớn

Nhà thầu
CTCP Sông Đà 5,  
Hà Nội
Cung cấp bởi
PERI Asia Pte Ltd,  
Văn phòng Việt Nam 

Nhà máy thủy điện Nam Ngiep 1, tỉnh Bolikhamxay và Xaysomboun, Lào

Ông Phạm Văn Bắc,  
Kỹ Sư Công Trường 

„Hệ cốp pha VARIO GT 24 và hệ giáo 
chống ST100 của PERI đảm bảo được 
các yêu cầu cấp thiết của dự án, an 
toàn khi sử dụng, hoạt động tốt trong 
mọi môi trường với thời tiêt khác 
nhau. Cách sử dụng đơn giản, khoa 
học giúp giải phóng sức lao động, 
nâng cao năng suất lao động. Sản 
phẩm cũng dễ dàng lắp ráp và tháo 
rời, gọn nhẹ giúp quá trình vận 
chuyển đơn giản đến các công trình ở 
khu vực xa. Sự hỗ trợ kỹ thuật liên 
tục của PERI rất hữu ích trong quá 
trình xây dựng, PERI đã khẳng định 
được vị trí cũng như dịch vụ của mình 
chuyên nghiệp và chất lượng.“

Tháp chống ST 100
Hệ chống cốp pha hiệu quả với 
cấu kiện tối giản
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PERI cung cấp tất cả các loại ván ép định hình 
với đủ các kích thước và chất lượng đa dạng, 
có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của dự án.

PERI Birch
Ván ép phủ phim chất lượng cao đáp ứng 
mọi yêu cầu

Eucafilm
Ván ép phủ phim cho thi công sàn hiệu quả

Q-Plex
Sự lựa chọn kinh tế và chất lượng bê tông 
phẳng mịn

Replex
Giải pháp thi công hợp lý cho thi công sàn

Winplex
Sự lựa chọn hiệu quả cho bề mặt bê tông 
phẳng

Ván ép định hình PERI
Đáp ứng mọi yêu cầu của Khách hàng

Các sản phẩm tiêu biểu cho thị trường nội địa
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Từ tháng 11, năm 2017, PERI Việt 
Nam đã chính thức chuyển đến địa 
chỉ mới tại:
Lầu 9, số 406 Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, 
tp. Hồ Chí Minh

Tại địa chỉ mới, với không gian rộng 
rãi hơn, PERI đã đầu tư một phòng 
trưng bày các sản phẩm chiến lược 
cho thị trường Việt Nam. Với mong 
muốn mang đến cho khách hàng sự 
trải nghiệm thực tế trên sản phẩm, 
PERI hy vọng phòng trưng bày này sẽ 
nhận được nhiều sự quan tâm của 
khách hàng.

Các sản phẩm được trưng bày tại đây 
là các sản phẩm chiến lược, phù hợp 
với thị trường xây dựng Việt Nam như: 
hệ cốp pha VARIO GT24 cho tường và 
cột; hệ cốp pha đa năng DUO cho sàn, 
tường và cột; hệ cốp pha sàn MULTI-

PERI Việt Nam – Văn phòng mới tại TP. Hồ Chí Minh

Bên trong văn phòng Phòng trưng bày tại văn phòng Một trong những buổi tham quan của khách 
hàng tại phòng trưng bày

Gia tăng hỗ trợ khách hàng với phòng trưng bày mới ngay tại văn phòng

Nhanh chóng và tiện lợi
chỉ với 2 cấu kiện là khung và chân kích có thế lắp dựng 
được mọi độ cao

Có khả năng chịu tải lớn
mỗi chân chống có thể tải được trọng lương lên đến 
73 kN, áp dụng được cho các cốp pha bàn có chiều cao lớn

Khối ghép dễ dàng di chuyển
di chuyển theo phương ngang với tời và xe đẩy, theo 
phương đứng di chuyển bằng xe nâng

Hệ giáo chống PD 8
Hệ chống tối ưu cho cốp pha bàn và hệ cốp pha chịu tải lớn

FLEX GT 24/VT 20 kèm giáo chống; hệ 
cốp pha bàn; giáo chống PERI-UP; các 
phụ kiện khác; v.v.. Sau một thời gian 
đưa vào sử dụng, phòng trưng bày 
cũng đã thu hút được sự quan tâm của 
một số khách hàng. Khách tham quan 

rất hứng thú khi được hướng dẫn, tự 
tay lắp ráp các sản phẩm, qua đó cũng 
hiểu rõ hơn về cách vận hành các sản 
phẩm của PERI.

Vị trí văn phòng mới của PERI tại tp. HCM
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Hội nghị thượng đỉnh về công trình đập và thủy điện Châu Á 2018

PERI chúc mừng COTECCONS tại Lễ Cất Nóc tòa nhà cao nhất Việt Nam

Hội thảo chuyên đề về ván ép  
“Hãy làm cho việc kinh doanh ván ép của bạn thật hiệu quả!”

Hội nghị thượng đỉnh và Triển lãm 
Quốc tế lần thứ 7 về Phát triển Năng 
lượng ở Châu Á diễn ra tại Trung tâm 
Hội nghị Ariyana (ACC) và Furama 
Resort, ở Đà Nẵng, từ ngày 13 đến 
15, tháng 3, năm 2018. Trong hội 
nghị này, PERI Việt Nam đã hợp tác 
với PERI Malaysia tham gia triển lãm 
trình bày thông tin về các sản phẩm 
liên quan đến việc xây dựng thủy điện 
và đập. Sự kiện đã rất thành công và 
thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm 
của khách tham quan.

Ngày 9/3/2018 vừa qua, PERI đã vinh 
dự được tham dự Lễ ra mắt tòa nhà 
chọc trời cao nhất Việt Nam - Land-
mark 81 Tower, thuộc dự án Vin-
homes Central Park, TP. Hồ Chí Minh 
do nhà thầu COTECCONS tổ chức. Sự 
kiện này là một cột mốc quan trọng 
đánh dấu việc hoàn thành quá trình 
thi công kết cấu của dự án và chứng 
minh được năng lực và kinh nghiệm 
thi công của COTECCONS nói riêng và 
ngành xây dựng Việt Nam nói chung 
đang dần vươn lên một tầm cao mới. 
Trong dự án này, PERI đã cung cấp 
giải pháp hệ bao che trượt tự động 
RCS P, góp phần giúp dự án hoàn 
thành trước 45 ngày so với kế hoạch.

“Hãy làm cho việc kinh doanh ván ép 
của bạn thật hiệu quả!” – là chủ đề của 
buổi Hội thảo chuyên đề về ván ép do 
PERI Việt Nam tổ chức, diễn ra vào 
ngày 09/04/2018 tại TP. Hồ Chí Minh. 
Trong buổi hội thảo, PERI đã vinh dự 

Thông tin hội thảo và sự kiện 2018

Đội ngũ nhân viên PERI tại Triển lãm

Các Đại Biểu tại Lễ Cất Nóc

Khách tham quan rất quan tâm đến sản phẩm 
của PERI

Đội PERI cùng với Ông Nguyễn Ngọc Linh, 
Quản Lý Vật Liệu PERI tại công trường của 
COTECCONS

được đón tiếp khán giả từ nhiều ngành 
công nghiệp gỗ, ván ép. Trong suốt thời 
gian diễn ra hội thảo, đã có rất nhiều 
cuộc thảo luận thú vị giữa diễn giả và 
khách tham dự. Chúng tôi hy vọng rằng 
buổi hội thảo đã cung cấp cho thính giả 

một số kiến thức, thông tin về các sản 
phẩm ván ép của PERI để tham khảo. Sự 
kiện diễn ra thành công với sự hỗ trợ 
tuyệt vời của Ông Bernd Delissen, Giám 
Đốc kinh Doanh mảng ván ép của PERI 
và đội ngũ nhân viên của PERI Việt Nam.



Hệ cốp-pha tối ưu cho 
mọi yêu cầu và dự án

Các phụ kiện khác

Cốp-pha cộtCốp-pha tường Cốp-pha sàn

Cốp-pha leo Hệ cốp-pha cho cầu Hệ cốp-pha cho hầm Hệ chống cốp-pha

Giàn giáo xây dựng Giàn giáo sử dung trong 
công nghiệp

Sàn công tác phía ngoài Cầu thang công tác giữa 
các tầng, sàn

Hệ giàn giáo bảo vệ ngoài Các hệ cốp-pha đảm bảo 
an toàn khác
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PERI Việt Nam
Cốp pha - Giàn giáo - Hỗ trợ kỹ thuật
Tầng 9, số 404-406 Ung Văn Khiêm
Phường 25, Quận Bình Thạnh
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT +84 (28) 626 000 33
vietnam@peri.com.vn

Các hình ảnh sử dụng trong tài liệu này được 
chụp trong quá trình thi công thực tế tại công 
trường. Vì vậy, các chi tiết neo và an toàn, 
không thể hiện trạng thái chính xác tại công 
trường. Việc đánh giá rủi ro của chi tiết thi 
công được thực hiện bởi nhà thầu.
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