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DANPAL®

GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CHIẾU SÁNG CHO
LỚP VỎ CÔNG TRÌNH - MANG LẠI CẢM GIÁC
DỄ CHỊU NHỜ HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG ĐỘC ĐÁO
VÀ NHIỆT LƯỢNG TỐI ƯU
Danpal® tạo ra các hệ thống kiến trúc ánh sáng đặc biệt cho lớp vỏ công trình. Hoàn hảo để
ứng dụng cho mặt đứng, ốp tường, mái, cửa trời và tấm chớp, Danpal® giúp bạn dễ dàng
thiết kế các môi trường lấy được ánh sáng tự nhiên. Là một công ty thực sự có tên tuổi trên
thế giới - với hơn 50 năm kinh nghiệm về cung cấp giải pháp kiến trúc độc đáo - Danpal® đã
hỗ trợ rất nhiều dự án kiến trúc nổi tiếng. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một hệ thống
hoàn chỉnh các giải pháp sáng tạo, sẵn sàng lắp đặt, chất lượng cao và có thể tùy chỉnh.

2

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU

4

GIẢI PHÁP CHO MẶT ĐỨNG

15

Hệ thống Controlite cho mặt đứng

16

Hệ thống Danpatherm K7/12

18

Hệ thống mặt đứng Danpal®

20

GIẢI PHÁP ỐP TƯỜNG

23

Hệ thống VRS Danpal®

24

GIẢI PHÁP CỬA TRỜI

27

Hệ thống Controlite cho mái

28

Hệ thống mái Danpal®

30

Hệ thống Danpal® Compact

32

Danpavault

34

Trần công nghiệp Danpalon®

36

GIẢI PHÁP MÁI CHE

39

Hệ thống mái Danpal®

40

Hệ thống Danpal® Compact

42

GIẢI PHÁP TẤM CHỚP

45

Hệ thống cửa xoay Danpal®

46

GIẢI PHÁP NỘI THẤT

49

Hệ thống nội thất và trang trí Danpal®

50

Hệ thống lấy ánh sáng tự nhiên thông minh
Hệ thống cách nhiệt tốt dạng tấm lớn cho mặt đứng
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Giải pháp nhựa trong lắp ghép cho mái
Hoàn toàn trong suốt với khả năng chịu va đập cao
Hệ thống cửa trời dạng vòm

Tối ưu hóa ánh sáng cho các công trình kiến trúc công nghiệp

Giải pháp nhựa trong lắp ghép cho mái hở
Trong suốt với khả năng chịu va đập cao

Hệ thống tấm chớp mờ có thể điều khiển

Giải pháp nội thất sáng tạo với phong cách ánh sáng đa dạng độc đáo
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KIẾN TRÚC CỦA ÁNH SÁNG
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Zénith, Limoges, Pháp
Kiến trúc sư: Bernard Tschumi

Ánh sáng tự nhiên đóng vai trò trung tâm trong kiến trúc. Các kiến trúc sư sử dụng ánh
sáng làm khối tạo hình để thỏa sức sáng tạo. Họ “chạm khắc” những khối này để điều khiển
hiệu ứng ánh sáng chiếu qua các bề mặt khác nhau. Ánh sáng định hình không gian kiến trúc,
góp phần tạo nên cảm nhận và tăng giá trị cho chức năng của không gian đó và góp phần
mang lại cảm hứng cho người sử dụng.
Danpal® cung cấp một loạt các giải pháp kiến trúc giúp khai thác ánh sáng tự nhiên được
thiết kế cho lớp vỏ công trình. Các hệ thống được tùy chỉnh và dễ lắp đặt của chúng tôi sẽ
biến ánh sáng - dù là tự nhiên hay nhân tạo - thành một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt,
khiến cho các công trình kiến trúc tỏa sáng cả bên trong lẫn bên ngoài.
Trải qua hơn 50 năm, Danpal® đã trở thành thương hiệu dẫn đầu thế giới về khả năng
tận dụng những lợi thế của ánh sáng mặt trời để ứng dụng vào kiến trúc.

Chúng tôi gọi đó là Kiến trúc ánh sáng.
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TẠO RA SỰ CÂN BẰNG TỐI ƯU
GIỮA HIỆU SUẤT ÁNH SÁNG VÀ
NHIỆT LƯỢNG

6

ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN & SỨC KHỎE
Ánh sáng tự nhiên trong các công trình kiến trúc được chứng minh là đem lại lợi ích
trên nhiều cấp độ. Ánh sáng mặt trời giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn và dễ chịu hơn,
đồng thời cho phép chúng ta cảm nhận được sự thay đổi về thời gian trong ngày. Ánh sáng
mặt trời cũng giúp tiết kiệm năng lượng và tốt hơn cho thị lực của con người. Cũng không có
gì ngạc nhiên khi biết rằng các kiến trúc sư đang hướng tới việc tăng cường sử dụng nguồn
ánh sáng tự nhiên chiếu vào công trình suốt cả ngày dài. Vì mọi người dành gần như 90%
thời gian ở trong nhà nên quan trọng là phải tạo ra môi trường có ánh sáng và nhiệt lượng
dễ chịu để chúng ta luôn cảm thấy khỏe khoắn.

MANG LẠI SỰ THOẢI MÁI TỐI ĐA NHỜ CÂN BẰNG ÁNH SÁNG
VÀ NHIỆT LƯỢNG
Khi nói đến ánh sáng trong kiến trúc, tìm được sự cân bằng chính là điểm quan trọng nhất.
Ánh sáng quá mạnh sẽ gây chói mắt và nhiệt lượng môi trường cao quá sức chịu đựng.
Danpal® sử dụng các loại vật liệu vượt trội về tính linh hoạt, độ trong suốt, chất lượng
màu sắc và khả năng cách nhiệt. Hệ thống Danpal® đảm bảo tạo nên cảm giác dễ chịu nhờ
cân bằng nhiệt, đồng thời độ trong mờ của hệ thống tạo cảm giác thoải mái nhất cho mắt
và khuếch tán ánh sáng đồng đều.

Keystone House, Montreuil, Pháp
Kiến trúc sư: M. Paillard

Học viện Doanh nghiệp Elsa, Liverpool, Vương quốc Anh
Kiến trúc sư: BDP Manchester
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BIẾN CÔNG TRÌNH
KIẾN TRÚC THÀNH
TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
Các kiến trúc sư luôn không ngừng tìm kiếm giải pháp sáng tạo và nguyên liệu đơn giản để
tạo ra sự phi thường. Kể từ khi thành lập, các hệ thống tiên tiến của Danpal đã cho phép
các kiến trúc sư tự do sáng tạo để thoải mái "thí nghiệm" với ánh sáng tự nhiên theo các
phương pháp thử nghiệm và đổi mới chưa từng có. Màu sắc, họa tiết và mức độ phản chiếu
đa dạng của chúng tôi sẽ cung cấp cho kiến trúc sư một bảng màu phong phú để tạo ra các
công trình kiến trúc đầy cảm hứng, luôn bừng sáng ở mọi góc nhìn dù là bên trong hay bên
ngoài, dù là ngày hay đêm.

Khu triển lãm Thượng Hải 2010, Trung Quốc
Kiến trúc sư: Jacques Ferrier
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LUÔN LUÔN
ĐI TRƯỚC
THỜI ĐẠI
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CÔNG TY ĐẦU TIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TẤM GHÉP MỜ LẮP THEO CHIỀU DỌC
Với tầm nhìn xa về công nghệ kiến trúc, Danpal® là công ty đầu tiên phát triển hệ thống đường kết nối theo
chiều dọc cho tấm ghép mờ Danpalon®. Chúng tôi đã tạo ra giải pháp độc đáo để lấy ánh sáng tự nhiên cho
tất cả các loại lớp vỏ công trình. Trải qua trên năm thập kỷ, các hệ thống của Danpal® đã được sử dụng trên
toàn thế giới trong các dự án kiến trúc thuộc khắp các ngành thương mại, giáo dục, giao thông, y tế, thể thao
và công nghệ cao.
Không ngừng đổi mới chính là một trong những giá trị nền tảng của chúng tôi. Là người dẫn đầu thị trường,
chúng tôi luôn ý thức về việc duy trì mức hiệu suất cao nhất và phát triển hệ thống kiến trúc ánh sáng thế hệ
tiếp theo. Với những tiêu chí vượt trội về khả năng cách nhiệt, lấy sáng, mức tiêu thụ năng lượng và tính kinh
tế trong lắp đặt, những cải tiến của chúng tôi luôn phù hợp với nhu cầu của các kiến trúc sư.

Bên trái: Tòa nhà Thời trang NAPA, Hàn Quốc | Kiến trúc sư: Mark Fran/và những người khác
Trên cùng: Văn phòng Studio, Hàn Quốc | Kiến trúc sư: Mark Fran/và những người khác
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THÂN THIỆN VỚI
MÔI TRƯỜNG
• Các giải pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng: Hệ thống của chúng tôi có thể thích ứng với
nhiều điều kiện khí hậu khác nhau để tận dụng hợp lý nguồn ánh sáng sẵn có.

• Áp dụng tiêu chuẩn HQE quy định việc cấp chứng nhận cho công trình. HQE hướng tới các
tiêu chí bên trong công trình, ví dụ như về sức khỏe và cảm giác thoải mái của người dùng,
cũng như mức độ thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu rác thải.
• Mối quan hệ đối tác với ADEME (Cơ quan Phát triển kinh tế và Kiểm soát năng lượng) và
CNRS (Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia) sử dụng các phép đo chính xác được tạo
trong các ô thí nghiệm để xác nhận hiệu suất nhiệt của hệ thống Danpatherm.
• Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.

Trung tâm Thể thao, Epernon, Pháp
Kiến trúc sư: Ligne 7 Architecture
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• Bảo trì đơn giản bằng cách phun rửa áp lực cao bằng nước sạch, giảm thiểu tối đa việc sử
dụng xà phòng hoặc chất tẩy rửa cần thiết.

• Tái chế vật liệu thừa và bao bì: Các tấm ghép Danpal® và rác thải có thể tái chế 100%.
100% sản phẩm thừa do cắt gọt của chúng tôi có thể tạo lại thành hạt bằng phương pháp
ép đùn.
• Nhu cầu chế tạo và xử lý tại chỗ thấp 95% số công trình được chúng tôi cung cấp hệ
thống là sản xuất theo kích cỡ (nghĩa là giảm thiểu rác thải bằng cách không cần cắt gọt
tại chỗ thi công).
• Không gây ô nhiễm: Hệ thống Danpalon® được chứng nhận là không gây ô nhiễm và phù
hợp để sử dụng trong các lĩnh vực nhạy cảm như ngành thực phẩm-nông nghiệp.
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DỊCH VỤ MÔ PHỎNG
THÔNG MINH CỦA DANPAL
DỰ ĐOÁN CÁC ĐẶC TÍNH VỀ NHIỆT LƯỢNG VÀ ÁNH SÁNG CỦA BẤT KỲ
CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NÀO

Các công trình được thiết kế hợp lý sẽ mang đến nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể, đồng thời vẫn duy trì
môi trường thoải mái bên trong tòa nhà. Danpal® cung cấp các công cụ phù hợp cho thiết kế lấy ánh sáng
hiệu quả nhất - bằng cách tích hợp các sản phẩm phù hợp, giúp khai thác tối ưu tài nguyên năng lượng ở bất cứ nơi nào trên thế giới, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại, Danpal® cung cấp các bản mô phỏng năng lượng và ánh sáng
mặt trời. Danpal® là công ty duy nhất cung cấp các giải pháp mô phỏng – đây chính là thành tựu của 50 năm
chuyên sâu nghiên cứu đổi mới kiến trúc về ánh sáng tự nhiên.

THIẾT KẾ TỐI ƯU VỀ KIẾN TRÚC ÁNH SÁNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

Các sản phẩm Danpal® được tích hợp vào phần mềm mô phỏng. Kiến trúc sư có thể theo dõi mức nhiệt lượng
và ánh sáng bên trong khi thiết kế sơ bộ bằng cách kiểm tra khả năng khuếch tán và cách nhiệt của các giải pháp
Danpal® khác nhau. Tính năng này giúp đảm bảo hiệu quả năng lượng tối ưu và cho mức ánh sáng dễ chịu.
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Câu lạc bộ TOTEXTH FireFit, Liverpool, UK
Kiến trúc sư: Cass Associates

CHỌN HỆ THỐNG HOÀN HẢO CHO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
VÀ ÁNH SÁNG CỦA BẠN
Hệ thống mô phỏng Danpal® làm tăng tính hiệu quả trong sử dụng ánh sáng và năng lượng
và tạo nên sự linh hoạt trong thiết kế. Phần mềm mô phỏng cho phép các kiến trúc sư chọn
được thiết kế hệ thống hoàn hảo cho nhu cầu năng lượng và ánh sáng của mình bằng cách
thay đổi các tùy chọn thông số kỹ thuật sản phẩm khác nhau.
Sau khi xem xét các đặc điểm vật lý của hệ thống (lấy sáng, yếu tố mặt trời, giá trị U, v.v.),
phần mềm sẽ tạo ra bản mô phỏng về ánh sáng tự nhiên và mức tiêu thụ năng lượng, sau đó
tạo một biểu đồ thể hiện mức độ chiếu sáng tự nhiên trong toàn bộ công trình.
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GIẢI PHÁP
MẶT ĐỨNG
Mặt đứng công trình sẽ lấy ánh sáng vào ban ngày và
biến thành hộp phát sáng vào ban đêm, với một diện
mạo thật sạch đẹp và hiện đại.

- CONTROLITE® CHO MẶT ĐỨNG
- DANPATHERM

- HỆ THỐNG MẶT ĐỨNG DANPAL®
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CONTROLITE® CHO MẶT ĐỨNG
HỆ THỐNG LẤY ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN THÔNG MINH
Tối ưu hóa ánh sáng cho mặt đứng
Biến mặt đứng công trình của bạn thành một bức tường ánh sáng sinh động. Controlite® có thể kết hợp với
cửa xoay để điều chỉnh vị trí vào mọi thời điểm trong ngày nhằm tối ưu hóa hiệu quả lấy ánh sáng tự nhiên.
Hệ thống thông minh này sẽ cân bằng mức năng lượng và ánh sáng mặt trời để truyền ánh sáng khuếch tán
một cách đồng đều, tạo một môi trường thoải mái ở bên trong, kể cả ở những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất.
Controlite® cung cấp giải pháp linh hoạt, tiết kiệm chi phí, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và
tích hợp thiết kế bền vững.

Gym La Grange au Bois, Pháp
Kiến trúc sư: Gremillet
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG

• Mang lại sự thoải mái tối ưu trong
điều kiện ánh sáng tự nhiên thay đổi
• Cung cấp bề mặt nhựa trong với kích
thước lớn
• Chịu được điều kiện thời tiết và nhiệt độ
khắc nghiệt
• Thiết kế bền vững, tiết kiệm năng lượng,
giảm chi phí sưởi ấm/làm mát
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DANPATHERM

HỆ THỐNG NHỰA TRONG HAI LỚP CÁCH NHIỆT TỐT DẠNG
TẤM LỚN CHO MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH
Lấy sáng & cách nhiệt
Danpatherm là một hệ thống xây dựng lắp ráp tại nhà máy độc đáo, được thiết kế để đạt được hiệu suất cách
nhiệt cao và lấy sáng tốt với khả năng mở rộng tuyệt vời. Với ưu điểm lắp đặt nhanh và dễ dàng, hệ thống
giúp giảm thiểu chi phí lao động và thời gian xây dựng. Danpatherm có thể tích hợp với hệ thống chiếu sáng
LED hoàn chỉnh, tạo thành một bức tường rực rỡ vào ban ngày và một hộp phát sáng vào ban đêm.

Nhà thờ Saint Thomas, Vaulx-en-Velin, Pháp
Kiến trúc sư: [Siz’-ix]
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Camille Fournet Manufacturing, Tergnier, Pháp
Kiến trúc sư: Atelier Boris Cindric

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
•
•
•
•

Cách nhiệt đặc biệt
Cassette lắp đặt sẵn tại nhà máy
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
Diện mạo gọn gàng –
không bị hở chi tiết nhôm
• Hỗ trợ nhiều mức độ lấy sáng khác nhau
• Khả năng chịu tải gió cực tốt
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HỆ THỐNG MẶT ĐỨNG DANPAL®
MẶT ĐỨNG MỜ BẰNG NHỰA TRONG MỘT LỚP
Tự do thiết kế mặt đứng đầy cảm hứng
Mặt đứng Danpal® là hệ thống mờ tích hợp các tấm ghép Danpalon® với diện mạo và lớp phủ nhựa trong.
Được thiết kế để lắp đặt trên nhiều loại lớp vỏ công trình kiến trúc khác nhau, mặt đứng Danpal® mang đến
rất nhiều lợi ích. Mặt đứng rất nhẹ, có khả năng chống chịu va đập và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vật liệu
này cũng có khả năng chống tia cực tím, có độ kín khí và kín nước vượt trội, an toàn cao và khuếch tán ánh
sáng cho cảm giác dễ chịu. Màu sắc, họa tiết, lớp phủ, mức độ phản chiếu và khả năng lấy sáng đa dạng của
chúng tôi sẽ cung cấp cho kiến trúc sư một bảng màu phong phú để tạo ra các mặt đứng công trình đầy
cảm hứng - luôn bừng sáng ở mọi góc nhìn vào ban ngày và tỏa sáng từ bên trong, trở thành những
bức tường ánh sáng kỳ diệu vào ban đêm.

Đại học Chisholm, Melbourne, Australia
Kiến trúc sư: Kiến trúc sư và nhà quy hoạch tại Cox
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
•
•
•
•
•
•
•

Chống chịu va đập cao
Ánh sáng khuếch tán đều
Nhẹ
Độ kín khí và kín nước vượt trội
Dễ lắp đặt
Giá trị cách nhiệt cao
Tiết kiệm chi phí
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GIẢI PHÁP
ỐP TƯỜNG
Cách đơn giản để tạo nên diện mạo hiện đại trong
khi vẫn hoàn toàn đảm bảo khả năng cách nhiệt.

- HỆ THỐNG DANPAL® VRS
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DANPAL® VRS

HỆ THỐNG CHE MƯA THÔNG GIÓ
Vẻ ngoài hấp dẫn với khả năng cách nhiệt hiệu quả
Nguyên tắc của Danpal® VRS là cung cấp một hệ thống toàn diện
kết hợp với tấm ghép Danpalon® đáng tin cậy để bảo vệ hoàn toàn
khả năng cách nhiệt. Nhờ có các khe hở thông gió tự nhiên, chuyển
động đối lưu phía sau tấm ghép giữ cho lớp cách nhiệt luôn khô ráo
và duy trì hiệu quả tại mọi thời điểm.
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
•
•
•
•
•

Nhẹ
Chống nước 100%
Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm
Khả năng thiết kế & lựa chọn màu sắc đa dạng
Độ dài tấm ghép lớn (độ dài tiêu chuẩn lên tới
12 m, có thể dài hơn theo yêu cầu)
• Thân thiện với môi trường
• Không rác thải

Khu căn hộ sinh viên quốc tế, Reims, Pháp
Kiến trúc sư: Jean-Michel Jacquet
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GIẢI PHÁP
CỬA TRỜI
Tính linh hoạt tạo nên cơ hội mới để phát triển
những thiết kế tràn ngập ánh sáng - cùng với khả
năng kiểm soát cường độ ánh sáng và mức tiêu
thụ năng lượng.

- CONTROLITE® CHO MÁI

- HỆ THỐNG MÁI DANPAL®

- HỆ THỐNG DANPAL® COMPACT
- DANPAVAULT

- TRẦN CÔNG NGHIỆP DANPALON®
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CONTROLITE®
CHO MÁI

HỆ THỐNG LẤY SÁNG THÔNG MINH

Tối ưu hóa ánh sáng cho mái
Controlite® có thể kết hợp với cửa xoay để điều chỉnh vị trí vào mọi thời điểm trong ngày
nhằm tối ưu hóa hiệu quả lấy ánh sáng tự nhiên. Hệ thống thông minh này sẽ cân bằng mức
năng lượng và ánh sáng mặt trời để truyền ánh sáng khuếch tán một cách đồng đều, tạo một
môi trường thoải mái ở bên trong, kể cả ở những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất. Controlite®
cung cấp giải pháp linh hoạt, tiết kiệm chi phí, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng
và tích hợp thiết kế bền vững.

Synthesis Cap, Saint-Cyr-sur-Loire, Pháp
Kiến trúc sư: Studio Architecture
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
•
•
•
•
•
•
•

Truyền ánh sáng khuếch tán đồng đều
Tạo môi trường thoải mái bên trong.
Chặn tới 93% nhiệt lượng từ mặt trời
Giảm tiếng ồn khi trời mưa
Khả năng cách nhiệt tốt hơn
Tăng nhiệt dễ dàng
Bảo trì dễ dàng
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HỆ THỐNG MÁI DANPAL®
GIẢI PHÁP NHỰA TRONG LẮP GHÉP CHO MÁI
Lấy sáng ngay từ trên mái
Mái Danpal® là một hệ thống mái mờ sử dụng gioăng cao su với nhiều thiết kế sẵn có, phù hợp để lắp đặt
phía trên hoặc phía dưới các loại kết cấu khác nhau (dựa theo yêu cầu kỹ thuật và thiết kế). Hệ thống này có
nhiều đầu nối khớp nhanh sử dụng gioăng cao su được làm bằng polycarbonate hoặc nhôm.
Hệ thống mái Danpal® phù hợp với nhiều loại điều kiện thời tiết và có khả năng chịu va đập cao. Sự đa dạng
về bề mặt, màu sắc, lớp phủ và hiệu ứng đặc biệt cho phép thoải mái sáng tạo để thiết kế nên những công
trình thực sự ngoạn mục.

Trung tâm truyền giáo nhà thờ Namseoul Grace, Hàn Quốc
Kiến trúc sư: Shinslab Architecture
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG

• Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
• Hệ thống treo tự do cho phép tăng nhiệt lên
mức tối đa
• Khả năng chịu gió và tuyết tốt
• Hệ thống linh hoạt phù hợp với nhiều loại
thiết kế mái
• Nhẹ
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HỆ THỐNG DANPAL® COMPACT

HOÀN TOÀN TRONG SUỐT VỚI KHẢ NĂNG CHỊU VA ĐẬP CAO
Độ trong suốt không giới hạn
Bề mặt đẹp như kính kết hợp với tất cả ưu điểm của vật liệu polycarbonate. Danpalon® Compact là
tấm ghép cứng dày 4mm có bề mặt như kính được kết hợp với độ bền, khả năng cách nhiệt, tính linh hoạt,
khả năng uốn cong, trọng lượng nhẹ và khả năng chống tia cực tím. Hệ thống đường ghép theo chiều dọc
của tấm ghép Danpalon® cho phép kiến trúc sư thoải mái thiết kế nên các mảng mặt đứng sáng đẹp đến
sững sờ với kích thước, góc cạnh và màu sắc không giới hạn. Có tấm ghép dài tối đa 12 m. Có sẵn dưới dạng
tấm ghép thẳng với nhiều màu sắc, có thể dễ dàng uốn nguội tại chỗ - thích hợp với mọi ý tưởng sáng tạo
cần dùng vật liệu trong suốt.

Khách sạn, Kenya

34

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
•
•
•
•
•
•

Trong suốt đến hoàn hảo
Nhẹ
Chống nước
Dễ lắp đặt
Chống va đập
Tấm ghép dài, có thể uốn tại chỗ

Pháp
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DANPAVAULT

HỆ THỐNG CỬA TRỜI DẠNG VÒM
Bầu trời không có giới hạn
Hệ thống cửa trời dạng vòm Danpavault kết hợp tất cả các ưu điểm của Danpalon® cùng với cửa trời có chiều dài
không giới hạn, cho phép dễ dàng tích hợp với các loại mái khác nhau, trong đó có kim loại định hình và bê tông.
Cấu trúc độc đáo của Danpavault giúp dẫn truyền đồng đều ánh sáng tự nhiên khuếch tán, mang lại độ bền
và tính cách nhiệt vượt trội cùng khả năng chống tia cực tím được tăng cường.
Hệ thống Danpavault có thể được lắp đặt dưới dạng cửa trời tự đỡ hoặc lắp đặt trên cấu trúc kim loại có bán
kính và nhịp rộng. Hệ thống cũng có thể được lắp đặt trên các nhịp lớn hoặc nhỏ bằng cách thêm tùy chọn
khung nhôm, chẳng hạn như miếng đệm, thanh hoặc đầu nối.

Plaza de Toros de Illescas, Toledo, Tây Ban Nha
Kiến trúc sư: Diego Garteiz từ DGM Arquitectos
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG

• Độ dài không giới hạn
• Lấy sáng tốt hơn so với cửa trời lấy sáng
dạng phẳng tính trên diện tích cửa trời
trên mái.
• Cửa trời tự đỡ
• Dễ dàng lắp đặt và tương thích với
nhiều loại mái
• Khuếch tán ánh sáng tuyệt vời
• Kín nước 100%
• Khả năng chịu tải cao
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TRẦN CÔNG NGHIỆP
DANPALON®

TỐI ƯU HÓA ÁNH SÁNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH
KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
Hiệu quả ánh sáng và năng lượng vượt trội cho môi trường công nghiệp
Trần công nghiệp Danpalon® cung cấp ánh sáng tự nhiên cho các công trình công nghiệp. Các dải tấm ghép
giúp lấy ánh sáng tự nhiên suốt cả ngày cho nhà máy và phân xưởng công nghiệp. Các tấm ghép dễ dàng
kết nối với cửa trời cho trần công nghiệp; kể cả trên các cấu trúc có sẵn, dưới dạng tấm ghép đơn hay một
bộ hoàn chỉnh.

Tòa nhà công nghiệp, Tây Ban Nha
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
•
•
•
•
•
•
•
•

Chống nước 100%
Chống chịu va đập cao
Nhẹ
Dễ dàng kết nối với các tấm ghép có sẵn
Khả năng lấy sáng vượt trội
Cách nhiệt tuyệt vời
Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm
Độ kín khí và kín nước vượt trội
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GIẢI PHÁP
MÁI CHE
Chống lại các yếu tố gây hại với khả năng chống va
đập cao cùng một loạt khả năng sáng tạo thú vị.

- HỆ THỐNG MÁI DANPAL®
- HỆ THỐNG DANPAL® COMPACT
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HỆ THỐNG MÁI DANPAL®

GIẢI PHÁP NHỰA TRONG LẮP GHÉP CHO MÁI HỞ
Tận hưởng ánh sáng tự nhiên cùng các ưu điểm chịu được các tác động vật lý và
chống tia cực tím
Mái Danpal® là một hệ thống mái mờ sử dụng gioăng cao su với nhiều thiết kế sẵn có, phù hợp để lắp đặt
phía trên hoặc phía dưới các loại kết cấu khác nhau (dựa theo yêu cầu kỹ thuật và thiết kế). Hệ thống này có
nhiều đầu nối khớp nhanh sử dụng gioăng cao su được làm bằng polycarbonate hoặc nhôm.
Hệ thống mái Danpal® phù hợp với nhiều loại điều kiện thời tiết và có khả năng chịu va đập cao. Sự đa dạng
về bề mặt, màu sắc, lớp phủ và hiệu ứng đặc biệt cho phép thoải mái sáng tạo để thiết kế nên những
công trình thực sự ngoạn mục.
Mái Danpal® mang đến nhiều lợi thế cho các cấu trúc mái mở: nhẹ, khuếch tán ánh sáng cho cảm giác
dễ chịu, chống tia cực tím và khả năng lắp đặt linh hoạt trên các cấu trúc tròn và vô định hình. Từ bên ngoài
sẽ không nhìn được vào còn từ bên trong thì có thể nhìn ra.

Sân vận động Thi đấu Soong-eui, Hàn Quốc
Kiến trúc sư: Rosseti Architects và Mooyoung
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG

• Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
• Hệ thống treo tự do cho phép tăng
nhiệt lên mức tối đa
• Khả năng chịu gió và tuyết tốt
• Hệ thống linh hoạt, phù hợp với
nhiều loại mái.
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HỆ THỐNG DANPAL® COMPACT

TRONG SUỐT VỚI KHẢ NĂNG CHỊU VA ĐẬP CAO
Hoàn toàn trong suốt. Bền bỉ vượt trội. Uốn cong dễ dàng

Tận hưởng ánh sáng tự nhiên cùng những ưu điểm chịu được các tác động vật lý và chống tia cực tím Bề mặt
đẹp như kính kết hợp với ưu điểm vượt trội của polycarbonate. Danpalon® Compact là tấm ghép cứng dày
4mm có bề mặt như kính được kết hợp với độ bền, khả năng cách nhiệt, tính linh hoạt, khả năng uốn cong,
trọng lượng nhẹ và khả năng chống tia cực tím. Hệ thống đường ghép theo chiều dọc của Danpalon® cho
phép kiến trúc sư thoải mái thiết kế nên các mảng mặt đứng sáng đẹp đến sững sờ với kích thước, góc cạnh
và màu sắc không giới hạn. Có tấm ghép dài tối đa 12 m. Có sẵn dưới dạng tấm ghép thẳng với nhiều màu
sắc, có thể dễ dàng uốn nguội tại chỗ - thích hợp với mọi ý tưởng sáng tạo cần dùng vật liệu trong suốt.

Khách sạn Resort Santuario Mayan, Nayarit, México
Kiến trúc sư: Arturo Hernandez
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoàn toàn trong suốt
Nhẹ
Chống nước
Dễ lắp đặt
Chống va đập
Tấm ghép dài
Có thể uốn tại chỗ
Hệ thống được SOCOTEC chứng nhận
(Công nhận bằng tiếng Anh)
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GIẢI PHÁP
TẤM CHỚP
Thiết kế kết hợp ánh sáng và bóng râm - cùng sự
kiểm soát ánh sáng và nhiệt lượng chủ động tối ưu.

- HỆ THỐNG CỬA XOAY DANPAL®

47

HỆ THỐNG CỬA XOAY DANPAL®
HỆ THỐNG TẤM CHỚP MỜ CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN
Phương pháp sáng tạo để kiểm soát ánh sáng và nhiệt lượng
Cửa xoay Danpalon® là hệ thống tấm chớp mờ giúp kiểm soát tối đa ánh sáng và nhiệt lượng, chống tia cực
tím được tăng cường và chịu được lực va đập lớn. Người dùng có thể điều chỉnh cửa xoay để cân bằng giữa
ánh sáng và bóng râm theo ý muốn. Với Danpal®, tấm chớp sẽ trở thành một công cụ sáng tạo để thay đổi vẻ
bề ngoài một cách linh hoạt. Với màu sắc, lớp phủ và hiệu ứng đa dạng, hệ thống tạo nên thiết kế bên ngoài
sáng tạo, bắt mắt cho các công trình mới hoặc được tân trang lại.

Piscine, La Chapelle St-Luc, Pháp
Kiến trúc sư: BLV
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG

• Nhẹ
• Dễ dàng chế tạo tại chỗ hoặc ngoài
khu vực
• Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và
tiết kiệm
• Vật liệu có thể tái chế
• Chống tia cực tím được tăng cường
• Khả năng lựa chọn màu sắc và
lớp phủ đa dạng
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GIẢI PHÁP
MẶT ĐỨNG
Tạo nên sự gần gũi và không gian mở với mặt ngoài
bán trong suốt.

- HỆ THỐNG NỘI THẤT VÀ TRANG TRÍ DANPAL®
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HỆ THỐNG NỘI THẤT
VÀ TRANG TRÍ DANPAL®

GIẢI PHÁP NỘI THẤT SÁNG TẠO

VỚI PHONG CÁCH ÁNH SÁNG ĐA DẠNG
ĐỘC ĐÁO

Tạo nên bầu không khí mới
Giải pháp nội thất Danpal® cho phép các nhà thiết kế khám phá ra những góc nhìn đa chiều mới mẻ đầy
nghệ thuật, tạo ra các không gian mang tính cách mạng được biến đổi bởi ánh sáng. Danpal® sẽ làm
sáng bừng lên các không gian nội thất: tường, vách ngăn và mặt trần nhờ hiệu ứng thiết lập ánh sáng để
tạo ra một môi trường độc đáo. Cấu trúc nhiều ô độc đáo của Danpalon tạo nên chất lượng ánh sáng đặc biệt,
sự hấp dẫn ở vẻ bề ngoài có một không hai và độ bền vượt trội.
Với Danpal®, kiến trúc sư có thể tạo các vách ngăn vừa có sự riêng tư vừa mang tính cởi mở, nhờ vào bề mặt
bán trong suốt của tấm ngăn. Trần nội thất của Danpalon khiến cho trần nhà trở thành một phần không
thể thiếu trong không gian thiết kế. Tùy chọn ánh sáng đa dạng của chúng tôi giúp tăng cường trải nghiệm
của người dùng về chiều sâu và khả năng chiếu sáng. Sử dụng khả năng sáng tạo của bạn để biến ánh sáng
trở thành nét hấp dẫn đặc biệt với Giải pháp nội thất Danpal®.
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LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
• Màu sắc và họa tiết
đa dạng
• Thiết kế linh hoạt
không giới hạn
• Nhẹ
• Dễ dàng lắp đặt
• Áp dụng được cho cả
không gian mở và riêng tư

Cửa hàng Prada, New York, Hoa Kỳ
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LÝ TƯỞNG CHO CÁC
GIẢI PHÁP TÙY CHỈNH
VÀ PHÂN CHIA TỪNG PHẦN
BIẾN TẦM NHÌN CỦA BẠN
THÀNH HIỆN THỰC

Đối với bất kỳ đối tượng áp dụng nào - cho dù là
trung tâm giao thông, phòng thể thao, trường học hay
trung tâm thương mại - các hệ thống của Danpal đều
mang lại lợi thế độc đáo cho từng giải pháp riêng biệt.
• Thiết kế táo bạo đáp ứng tất cả
nhu cầu về kiến trúc.
• Các đặc điểm vượt trội về ánh sáng tự nhiên.
• Cách nhiệt tuyệt vời.
• Hiệu suất chịu tải hàng đầu.
• Lắp đặt dễ dàng và hiệu quả.
• Sản phẩm có chất lượng hàng đầu, tuổi thọ
bền bỉ và dịch vụ trọn đời.
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• Lực lượng kỹ sư dự án và nhân viên bán hàng
trong khu vực của bạn sẽ đồng hành và theo dõi
dự án cùng bạn, từ khi lên ý tưởng cho đến khi
hoàn tất.
• Văn phòng thiết kế của chúng tôi sẽ hỗ trợ và
hướng dẫn bạn thực hiện giải pháp phù hợp nhất
theo nhu cầu cụ thể của bạn.
• Dịch vụ xử lý và chuẩn bị đơn hàng cung cấp các
đơn đặt hàng tùy chỉnh, đóng gói chắc chắn, ghi
nhãn chính xác và giao hàng hoàn hảo.
• Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp
ứng và hỗ trợ bạn trong quá trình tìm giải pháp
đối với các thách thức tại chỗ.
• Chúng tôi cung cấp chế độ bảo hành vật liệu đầy
đủ và cam kết đáp ứng chính xác thời hạn của
khách hàng.
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