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Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Thịnh (PROSCO.,JSC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu và thi công xây dựng. Sản 
phẩm của chúng tôi là sàn deck plate,  tấm lợp,  xà gồ kim loại và phụ kiện đồng bộ. 
Trong những năm qua, chúng tôi đã cung cấp và thi công lắp đặt sản phẩm trên cho nhiều dự án như: Nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, 
nhà máy luyện cán thép, linh kiện điện tử, dệt may, da giày, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, chung cư.

Sàn deck có các loại sóng chiều cao phổ biến từ 50mm đến 76mm và có thể đến 210mm, chiều rộng từ 600mm đến 1000mm. Nguyên liệu sử 
dụng là thép mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm, thép cán nguội, cán nóng với các độ dày từ 0,58mm ~ 2,30mm. Nguyên liệu được nhập khẩu và 
sản xuất trong nước theo các tiêu chuẩn sau:
+ Thép mạ kẽm : Tiêu chuẩn ASTM A653 /  AS 1397 / JIS G3302 (Z180÷Z275)
+ Thép mạ nhôm kẽm: Tiêu chuẩn ASTM A792 / A792M / JIS G3321 (AZ150÷AZ200)
+ Thép sơn: Tiêu chuẩn JIS G3141 / G3131

Tấm lợp kim loại có các loại sóng chiều cao từ 24mm đến 75mm. Nguyên liệu sử dụng là loại thép mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn 
được nhập khẩu và sản xuất trong nước theo các tiêu chuẩn sau:
+ Thép mạ nhôm kẽm: Tiêu chuẩn ASTM A792/792M / AS1397 / JIS G3321
+ Thép mạ kẽm: Tiêu chuẩn ASTM A755 / A653, JIS G3312
+ Lớp sơn phủ bề mặt sử dụng loại sơn Polyester, P.V.D.F. Chiều dày lớp sơn từ 12 đến 60 micron, tùy theo yêu cầu sử dụng của từng hạng mục 
công trình
+  Xà gồ hình chữ C với các loại kích thước khác nhau như: 80, 100, 125, 150, 180, 200, 250, 300 dày từ 1.5mm - 3mm
+  Xà gồ hình chữ Z có các loại kích thước đa dạng như: 105, 150, 175, 200, 250, 300, chiều dày từ 1.5 mm đến 3mm

Để khẳng định ưu thế và thương hiệu trên thị trường, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng tư vấn cho Quý khách hàng sử dụng sản phẩm 
đúng mục đích, đảm bảo lợi ích lâu dài và tiết kiệm chi phí. Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, chúng tôi mong muốn và sẽ là đối tác 
tin cậy của các quý khách hàng trong và ngoài nước.
Xin trân trọng cảm ơn./.

GIỚI THIỆU

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 2

Giám Đốc

Trần Sách Chường



Nhà máy sản xuất

Máy chấn tôn AMADA Máy cán xà gồ

Máy cán tôn seamlock Máy cắt tôn TOMITA

Máy cán tôn 2 tầng Máy cán tấm Deck

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 3



SÀN DECK

1, Giới thiệu về sàn deck

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 4
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SÀN DECK

 H54W600

SÀN DECK

Sàn deck là những tấm ván khuôn bằng thép có thiết diện hình thang cân và 
được ghép dọc cạnh với nhau trong quá trình thi công lắp đặt. Ở Việt 
Nam sàn deck có nhiều tên gọi khác nhau như : Tôn sàn deck, 
tôn đổ sàn, tôn lót sàn, bondek, form deck. Mỗi biên dạng sàn 
deck có chiều cao, bước sóng và khổ rộng khác nhau vì vậy khả 

năng chịu tải trọng cũng sẽ khác. Việc lựa chọn biên 
dạng sàn deck nào phụ 

thuộc vào nhiều 
yếu tố như 
khoảng cách 
dầm phụ, hoat 
tải công trình, 
mục đích sử 
dụng…… Sàn 
deck được tham gia sử dụng rộng rãi trong các hạng mục 
công trình như: Sàn liên hợp thép bê tông, sàn mái tôn 3 lớp 
(roof deck), ván khuôn cầu, copha sàn không tháo dỡ.

- Sàn liên hợp thép bê tông là hệ sàn được tạo ra bởi sàn deck 
và bê tông cốt thép trong các công trình có thiết kế khung kết 
cấu thép

- Sàn deck 
và bê tông 
cốt thép sẽ 
được liên 
kết với nhau 
bằng các 
liên kết chống cắt nhằm hạn chế sự trượt dọc giữa hai vật liệu 
cũng như hạn chế phân tách giữa hai thành phần



2, Các ứng dụng của sàn deck 3, Ưu điểm của sàn deck

4, Chi tiết liên kết sàn deck

Sàn Deck đặc biệt phát huy được hiệu quả thi công 
và sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng 
và công nghiệp ( nhà máy dệt, nhà máy giày, nhà 
xưởng sản xuất, chung cư, nhà cao tầng...), các công 
trình giao thông ( Cầu vượt, hầm giao thông, đường 
giao thông...), hoặc các công trình nâng cấp, cải tạo, 
mở rộng, thay thế cốp pha gỗ...

+ Kết cấu sàn tương đối nhẹ, giảm tải trọng công 
trình, chịu được áp lực gió lớn. 
+ Sản xuất, vận chuyển, lắp đặt đơn giản, tốc độ thi 
công nhanh, ứng dụng rộng rãi.
+ Giảm giá thành công trình khi được lựa chọn từ 
khâu thiết kế.
+ Chống được động đất, thân thiện với môi trường
+ Khả năng tái tạo cao

Bên cạnh các ưu điểm vượt trội thì sàn liên hợp đòi 
hỏi chất lượng vật liệu cao; việc tính toán phức tạp 
hơn sàn bê tông cốt thép thường do sự làm việc liên 
hợp và liên kết phức tạp. Đòi hỏi công nghệ hiện đại 
nên loại sàn này đạt hiệu quả cao khi kết hợp khung 
thép, khung liên hợp nhà cao tầng (>30 tầng); dùng 
cho sàn có kích thước hai phương chênh lệch nhiều.

Đinh chống cắt

Mặt cắt sàn deck

Chi tiết tấm chặn bê tông

H
d

H
s

Dầm phụ

Sàn deck

Vít liên kết

Vít chịu lực

Dầm chính Dầm chính

ĐINH CHỐNG CẮTKhi thi công, ta sẽ liên kết các 
tấm sàn deck với nhau bằng các 
bu lông liên kết, làm thành một 
bề mặt rộng , gối lên các bộ phận 
của khung nhà. Sau đó, bê tông 
sẽ được phủ bên trên hết thảy bề 
mặt. Thêm vào đó, bề mặt của 
sàn deck được thiết kế gân nhám 
để tăng độ kết dính bê tông, tăng 
cường khả năng chịu kéo uốn 
của thép trong bê tông, giúp bê 
tông bám chắc vào sàn hơn.

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 5

Khách sạn vườn treo Sapa - Lào Cai



5, Các biên dạng sàn deck

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 6



6, Dự án tiêu biểu sàn deck

Sân bay Đà Nẵng 

Showroom Toyota Hiroshima 
Vĩnh Phúc

VinaCircuit
KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Công ty May Bình Giang
TP Hải Dương

Dự án Deawon. 
KCN Vsip Nghệ An

Partron Vina
KCN Khai Quang- Vĩnh Phúc

Nhà máy Seowoo
KCN Yên Phong - Bắc Ninh

Nhôm Bình Nam
Thuận Thành - Bắc Ninh

Dự án Fuhong 
KCN Quang Châu, Bắc Giang

Nhà máy Kyowa
KCN Tràng Duệ - Hải Phòng

Dự án BH Flex
Vĩnh Yên

Cục Tần số VTĐ - Hà Nội

Khách sạn Sen Vàng
Hạ Long - Quảng Ninh

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 7





TẤM LỢP KIM LOẠI

Nhà máy xi măng Sông Thao

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 9

1, Giới thiệu về tấm lợp kim loại
Tấm lợp kim loại là sản phẩm ứng dụng để làm 
tường, mái che, mái cách nhiệt, cách âm, chống 
nóng, giảm tiêu thụ điện năng...
Tấm lợp kim loại cũng có rất nhiều mẫu, biên dạng, 
kiểu dáng để phù hợp với mục đích sử dụng, đạt hiệu 
quả ứng dụng cao trong các môi trường khác nhau

2, Ưu điểm và ứng dụng tấm lợp kim loại
Ưu điểm thi công nhanh, trọng lượng nhẹ, chịu 
được gió lớn nên tấm lợp kim loại rất thích hợp 
cho các công trình tường bao, mái che khu công 
nghiệp, dân dụng ( Nhà máy thép, dệt may, da giày, 
nhà xưởng sản xuất....)TẤM LỢP

H50W880

TẤM LỢP
H75W600



3, Các biên dạng tấm lợp kim loại

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 10



Nhà máy dệt DENIM Nam Định

4, Dự án tiêu biểu tấm lợp kim loại

Nhà máy xi măng Nghi Sơn

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng Xi măng Trung Sơn - Hòa Bình

Nhà máy giày - Bình Dương
Nhà máy Đồng Sin Quyền
Lào Cai

Nhà máy đường Tuyên Quang



Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 12

XÀ GỒ MẠ KẼM C

    Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ C (kg/m)

    Standard weight of C-shape purlin (kg.m)

1.5 1.6 1.8 2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 3

C80x40x15 2.24 2.39 2.68 2.98 3.28 3.43 3.58 3.73 4.18 4.47

C100x50x15 2.71 2.89 3.25 3.61 3.97 4.15 4.33 4.51 5.06 5.42

C120x50x15 2.94 3.14 3.53 3.93 4.32 4.51 4.71 4.91 5.50 5.89

C150x50x20 3.41 3.64 4.10 4.55 5.01 5.24 5.46 5.69 6.37 6.83

C150x65x20 3.77 4.02 4.52 5.02 5.53 5.78 6.03 6.28 7.03 7.54

C180x50x20 3.77 4.02 4.52 5.02 5.53 5.78 6.03 6.28 7.03 7.54

C180x65x20 4.12 4.40 4.95 5.50 6.04 6.32 6.59 6.87 7.69 8.24

C200x50x20 4.00 4.27 4.80 5.34 5.87 6.14 6.41 6.67 7.47 8.01

C200x65x20 4.36 4.65 5.23 5.81 6.39 6.68 6.97 7.26 8.13 8.71

C250x65x20 4.95 5.28 5.93 6.59 7.25 7.58 7.91 8.24 9.23 9.89

C250x75x20 5.18 5.53 6.22 6.91 7.60 7.94 8.29 8.64 9.67 10.36

C300x75x20 5.89 6.28 7.07 7.85 8.64 9.03 9.42 9.81 10.99 11.78

C300x85x20 6.12 6.53 7.35 8.16 8.98 9.39 9.80 10.21 11.43 12.25

C300x100x25 6.48 6.91 7.77 8.64 9.50 9.93 10.36 10.79 12.09 12.95

   Dung sai độ dày:    ±    2%; Dung sai trọng lượng: ± 5%; Thickness tolerance: ± 2%; Weight tolerance: ± 5%; 

Quy cách

Type

Độ dày (mm)

Thickness (mm)

Các chỉ tiêu kỹ thuật - Technical specification

Tên chỉ tiêu | Criteria Đơn vị | Unit Kết quả | Result 

Giới hạn chảy (Yield point YP) Mpa ≥ 245

Độ bền kéo (Tension strength TS) Mpa ≥ 400

Độ giãn dài (Elongation EL) % 10 ÷ 30%

Khối lượng lớp kẽm (Zn coating mass) gam/m2 2 mặt/both sides 80-275

    Thông số kỹ thuật Technical parameters

H F L K

C 80  80 40 15 50-60

C100 100 50 15 50-70

C120 120 50 15 50-80

C150 150 50 20 50-90

C150 150 65 20 50-100

C180 180 50 20 50-120

C180 180 65 20 50-120

C200 200 50 20 50-160

C200 200 65 20 50-160

C250 250 65 20 50-180

C250 250 75 20 50-180

C300 300 75 25 50-180

C300 300 85 25 50-180

C300 300 100 25 50-180

C350 350 100 25 50-180

Dung sai kích thước hình học: ±2mm; Dung sai mép cánh: ±3mm

Dimension tolerance: ±2mm; Edge tolerance: ±3mm

Loại xà gồ
Type

Kích thước và vị  trí đột lỗ (mm)

Dimension and position of hole (mm)



Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 13

XÀ GỒ MẠ KẼM Z

   Thông số kỹ thuật Technical parameters

H E F L K < 6m 6m÷9m > 9m÷12m > 12m÷15m

Z150 150 50 56 20 50-100 600 900

Z180 180 50 56 20 50-120 600 900

Z180 180 62 68 20 50-120 600 900

Z200 200 62 68 20 50-160 600 900 1200

Z200 200 72 78 20 50-160 600 900 1200

Z250 250 62 68 20 50-180 1200 1500

Z250 250 72 78 20 50-180 1200 1500

Z300 300 72 78 25 50-180 1200 1500

Z300 300 82 88 25 50-180 1200 1500

Z300 300 94 100 25 50-180 1200 1500

Z350 350 93 100 25 50-180 1200 1500

Dung sai kích thước hình học: ±2mm; Dung sai mép cánh: ±3mm      Dimension tolerance: ±2mm; Edge tolerance: ±3mm

Kích thước và vị trí đột lỗ (mm)

Dimension and position of hole (mm)

Chiều dài chống mí theo nhịp xà gồ (mm)

Length of seam in accordance with span 
Loại xà gồ

Type

1.5 1.6 1.8 2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 3

Z150x50x56x20 3.49 3.72 4.18 4.65 5.11 5.34 5.58 5.81 6.51 6.97

Z150x62x68x20 3.77 4.02 4.52 5.02 5.53 5.78 6.03 6.28 7.03 7.54

Z180x50x56x20 3.84 4.09 4.61 5.12 5.63 5.89 6.14 6.40 7.17 7.68

Z180x62x68x20 4.12 4.40 4.95 5.50 6.04 6.32 6.59 6.87 7.69 8.24

Z200x62x68x200 4.36 4.65 5.23 5.81 6.39 6.68 6.97 7.26 8.13 8.71

Z200x72x78x20 4.59 4.90 5.51 6.12 6.74 7.04 7.35 7.65 8.57 9.18

Z250x62x68x20 4.95 5.28 5.93 6.59 7.25 7.58 7.91 8.24 9.23 9.89

Z250x72x78x20 5.18 5.53 6.22 6.91 7.60 7.94 8.29 8.64 9.67 10.36

Z300x62x68x20 5.53 5.90 6.64 7.38 8.12 8.49 8.85 9.22 10.33 11.07

Z300x72x78x20 5.89 6.28 7.07 7.85 8.64 9.03 9.42 9.81 10.99 11.78

Z300x82x88x25 6.12 6.53 7.35 8.16 8.98 9.39 9.80 10.21 11.43 12.25

Z300x94x100x25 6.41 6.83 7.69 8.54 9.39 9.82 10.25 10.68 11.96 12.81

Z350x93x100x25 6.98 7.45 8.38 9.31 10.24 10.71 11.17 11.64 13.03 13.97

Độ dày (mm)

Thickness (mm)
Quy cách

Type

   Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ Z (kg/m)

   Standard weight of Z-shape purlin (kg.m)

Các chỉ tiêu kỹ thuật - Technical specification

Tên chỉ tiêu | Criteria Đơn vị | Unit Kết quả | Result 

Giới hạn chảy (Yield point YP) Mpa ≥ 245

Độ bền kéo (Tension strength TS) Mpa ≥ 400

Độ giãn dài (Elongation EL) % 10 ÷ 30%

Khối lượng lớp kẽm (Zn coating mass) gam/m2 2 mặt/both sides 80-275

   Dung sai độ dày:    ±    2%; Dung sai trọng lượng: ± 5%; Thickness tolerance: ± 2%; Weight tolerance: ± 5%; 



Diềm khung bao cửa

Diềm đầu hồiMáng nước

Diềm chắn

Nẹp chắn lớp

Máng xối 1

Diềm ốp góc

Máng xối 2

Tấm tường panel Xà gồ kim loại Tôn mạ màuCửa chớp

Xà gồ phụ Đai liên kết tôn Đai liên kết tônTấm cách nhiệt

PHỤ KIỆN SÀN DECK & TẤM LỢP KIM LOẠI

Tư vấn sử dụng, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt sàn deck, tấm lợp và xà gồ kim loại 14

Tấm bịt đầu Máy cắt plasma Lưới thép hànMáy bắn đinh

Ke chắn bê tông Vít chịu lực Vít liên kếtĐinh hàn chống cắt
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