
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN
102/3 Đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Văn phòng: 313/1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10,
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

www.hoptacvaphattrien.com



0201

GIỚI THIỆU

 

Trang 04

SẢN PHẨM Cửa đi

Trần nhôm

Trang 18

Cửa sổ Trang 20

Lam chắn nắng Trang 22

Tấm ốp Trang 24

Trang 26

Vách kính Trang 28

Tấm gỗ nhựa Trang 30

Mặt dựng kim loại Trang 32

Mặt dựng kính Trang 34

Dự án tiêu biểu Trang 36

Dự án khác Trang 46

Giới thiệu chung

Trang 06Lịch sử hình thành

Trang 08Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Trang 10Đội ngũ nhân sự

Trang 12Quy trình thực hiện

Trang 13Cơ sở vật chất

Trang 14Chứng nhận giải thưởng

KINH NGHIỆM

MỤC LỤC



Từ năm 2000, ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện một 
vật liệu mới về trang trí nội – ngoại thất – tấm nhôm 
hỗn hợp composite đã nhanh chóng khẳng định 
được những ưu điểm vượt trội và được sử  dụng 
rộng rãi cho các công trình cao tầng, những trung 
tâm thương mại lớn tại các đô thị hiện đại…

Việc lắp đặt nhanh chóng và đơn giản mà không 
hạn chế sự bay bổng của kiến trúc, sự bền vững 
của công trình đã góp phần làm nên những công 
trình vĩ đại tồn tại mãi mãi với thời gian và nhận 
được sự ca ngợi của những chuyên gia trong lĩnh 
vực xây dựng và kiến trúc.

KHỞI NGUỒN TỪ GIẤC 
MƠ MANG ĐẾN
NHỮNG CÔNG TRÌNH 
CHẤT LƯỢNG
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Nhận định một nhu cầu thị trường với định hướng tất yếu trong quá trình 
phát triển kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa. Đầu năm 2006, Công ty 
TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ra đời với ước mơ kết hợp với các kiến 
trúc sư ở các công ty xây dựng để đem đến cho quý khách hàng những 
công trình với phong cách mới, hiện đại.

Thành lập Công ty TNHH 
HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Cung cấp & lắp đặt toàn bộ hệ 
thống tấm nhôm, vách kinh, trần 
nhôm,.. Xây dựng nên công trình 
nhà hàng tiệc cưới với những 
đường cong mềm mại, đẹp và bền 
với thời gian.

Kết hợp với kiến trúc sư Nguyễn 
Đức Bích, công ty Vì Thế Giới Ngày 
Mai cung cấp & lắp đặt toàn bộ hệ 
thống nhôm kính, tấm nhôm cho 
khách hàng.

Ông Ralf Haspel - CEO của hãng 
Elumatec (Đức) đến thăm Nhà 
máy HTPT và đề ra chiến lược hợp 
tác lâu dài giữa hai bên.

Nguồn nhân lực của Hợp tác & Phát 
Triển đạt mốc hơn 100 kỹ sư với 
chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng 
tạo, đã và đang chứng minh được 
năng lực qua gần 70 công trình quy 
mô lớn đòi hỏi cao về chất lượng và 
tiến độ.

20092006

2011

2018

202015 NĂM
VÌ SỰ HÀI LÒNG
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Trờ thành nhà thầu nhôm kính chuyên nghiệp mang tầm 
quốc tế với chất lượng đỉnh cao và giải pháp sáng tạo.

Tầm nhìn

Không ngừng nỗ lực, không ngừng sáng tạo để mang đến 
cho thị trường những sản phẩm chất lượng đỉnh cao, tạo ra 
giá trị gia tăng tối ưu cho khách hàng.

Sứ mệnh

CHÂN THÀNH
CHẤT LƯỢNG &
TRÁCH NHIỆM

CHẤT LƯỢNG
Sự tín nhiệm ngày càng cao của 
khách hàng về chất lượng, tiến độ 
trong việc là mục tiêu phát triển 
của chúng tôi

CHÂN THÀNH
Sự hài lòng của khách hàng là 

thước đo thành công của đơn vị.

TRÁCH NHIỆM
Không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm dịch vụ, gây 
dựng giá trị khác biệt.
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Với chiến lược phát triển bền vững, Hợp Tác & 
Phát Triển liên tục đổi mới công nghệ; cải tiến kỹ 
thuật; mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và chú trọng đầu tư nguồn lực con người.

ĐỘI NGŨ
NHÂN SỰ
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Khảo sát trực tiếp, đánh giá hiện 
trạng, kết cấu, vị trí thiết bị trên 
mặt bằng dự định lắp đặt.

Khảo sát

Khi đã thống nhất lắp đặt: thiết kế sơ bộ, 
chọn vật liệu, quy cách lắp đặt công 
trình, phương án thi công…

Với chiến lược phát triển bền vững, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN liên tục đổi 
mới công nghệ; cải tiến kỹ thuật; mở rộng hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và chú trọng đầu tư nguồn lực con người.

Hệ thống kính, khung kính, phụ kiện sẽ 
được gia công tại xưởng theo bản vẽ chi 
tiết đã được phê duyệt.

Vật liệu được vận chuyển đến công trình 
và triển khai lắp đặt, đảm bảo các yếu tố: 
kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn lao động.

Thiết kế thẩm tra

Gia công tại xưởng

Thi công lắp đặt

QUY TRÌNH
HỢP TÁC

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
& CƠ SỞ VẬT CHẤT 
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Không chỉ được ghi nhận là nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín về lắp đặt và thi công 
các hạng mục nhôm kính. Công Ty TNHH Hợp Tác Và Phát Triển còn được các tổ 
chức uy tín trao tặng những giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận những thành tựu và 
đóng góp của HTPT cho sự phát triển của ngành và xã hội.

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT QUỐC GIA

Ngày cấp: 27.06.2016

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT QUỐC GIA

Ngày cấp: 27.06.2016

CHỨNG NHẬN &
GIẢI THƯỞNG

GÂY DỰNG GIÁ TRỊ
KHÁC BIỆT
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SÁNG TẠO
ƯU VIỆT
Thông qua những sản phẩm nhôm kính sản xuất 
trên nền tảng công nghệ hàng đầu, giải pháp sáng 
tạo và thiết kế hoàn hảo, Hợp Tác Phát Triển 
hướng đến mục tiêu được tin yêu trên thị trường 
Việt Nam và hướng đến chinh phục vững chắc thị 
trường thế giới.
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Cửa đi mở là loại cửa đi chính, cửa mở quay ra 
ngoài hoặc mở quay vào trong, loại 1 cánh, loại 
2 cánh, hoặc 4 cánh. Đa dạng kích thước, kiểu 
dáng, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.

Cửa đi mở

Loại cửa mở bằng các ray trượt gồm có 2 loại 2 
ray và 3 ray với 2 cánh, 3 cánh và 4 cánh. Khi 
đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và 
diện tích sử dụng của căn phòng. Tránh được 
nguy cơ gió dập. Cho phép làm cánh cửa có kích 
thước lớn.

Cửa đi trượt

Giải pháp tối ưu cho không gian mở với hệ thống 
phụ kiện có thể dùng cho cánh chẵn hoặc lẻ, có 
thể thiết kế dễ dàng với 3, 4, 6 cánh…tùy nhu cầu 
không gian của bạn.

Cửa đi xếp trượt
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1. Đảm bảo khả năng cách âm, cách nhiệt tốt và độ kín, khít cao.

2. Chịu rung, chịu nén và lực va đập từ bên ngoài.

3. Thanh nhôm được thiết kế với các khoang rỗng và các sống gia cường hợp lý 
nên cửa có khả năng chịu lực càng tốt.

4. Cửa nhôm kính rộng, sang trọng, nối và mở rộng được không gian, tạo được 
tầm nhìn bao quát cho căn phòng.

5. Đảm bảo sự thông thoáng cho căn phòng nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo, 
tránh hắt mưa.

6. Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc công trình.

7. Kinh tế trong sử dụng.

8. Nhôm là vật liêu có độ bền cao, nhẹ so với các loại vật liệu khác, cùng với hệ 
khóa đồng bộ nên tạo được độ kín, khít và an toàn cao cho các công trình.

9. Bề mặt nhôm được sơn phủ góp phần giúp cho cửa chống được sự ăn mòn, 
phai màu theo thời gian

10. Sử dụng vật liệu nhẹ góp phần làm giảm tải trọng của công trình xây dựng.

Đặc điểm kỹ thuật
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Đặc điểm kỹ thuật

Hệ thống Lam chắn nắng hay còn gọi là lam nhôm chắn nắng hiện nay 
không còn là mới mẻ với các chuyên gia kiến trúc và được đánh giá là một 
trong những giải pháp tuyệt vời cho một không gian hoàn hảo.

Chúng được sử dụng để giảm nhiệt độ, che mưa, che ánh nắng vào căn 
phòng và còn có thể làm lệch được ánh sáng mặt trời chiếu vào sổ mà vẫn 
đảm bảo được sự thoáng mát cho ngôi nhà của bạn.

Những căn phòng, tòa nhà sử dụng lam chắn nắng có thể điều chỉnh  
được lượng ánh sáng lọt vào bên trong giúp cho việc mát mẻ vào mùa hè 
và ấm áp vào mùa đông.
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Đặc điểm kỹ thuật

Tấm ốp Aluminium Composite panel hay tấm ốp hợp kim nhôm nhựa được 
dùng làm vật liệu ốp bề mặt. Tấm nhôm nhẹ, nhiều màu sắc, hoa văn, độ chính 
xác cao, dễ làm vệ sinh, cách nhiệt và hạn chế việc truyền âm.

ỨNG DỤNG:

1. Trang trí ngoại thất công trình kiến trúc: Trung tâm thương mại, khách sạn, 
trung tâm triển lãm

2. Trang trí nội thất công trình : vách ngăn, thành chắn, ốp trần.

3. Dùng trong cách âm và cách chấn động: trong các nhà ga ở sân bay, bến 
tàu, nhà khách.

4. Các poster quảng cáo, pano quảng cáo, đồ vật nội thất.
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Đặc điểm kỹ thuật

Tấm trần nhôm được dùng làm vật liệu trang trí trần nhà có ưu điểm vượt 
trội: Tấm nhôm nhẹ, nhiều màu sắc, độ chính xác cao, dễ làm vệ sinh và 
hạn chế việc truyền âm, cách nhiệt.
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Đặc điểm kỹ thuật

Vách kính là dòng sản phẩm vách ngăn được thiết kế với khối màu trong 
suốt, tinh khiết, trong và sáng nhưng có khả năng chịu lực, có tải trọng 
lớn, đặc biệt chống va đập, bể vỡ do dị ứng suất nhiệt.

Vách kính là giải pháp cho bài toán khó cải tạo không gian thông thoáng 
cho các công trình kiến trúc. Hơn nữa việc thi công lắp đặt vách kính cũng 
dễ dàng và không mất thời gian.
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Đặc điểm kỹ thuật

Các nhà sản xuất khẳng định nhựa gỗ thân thiện môi trường hơn, và tốn ít 
chi phí bảo trì hơn các loại gỗ rắn xử lý khác. Ngoài bị nứt nẻ, bị rạn, các 
loại gỗ xử lý này còn có thể bị mối mọt, mục rữa nhanh do môi trường ẩm 
ướt bên ngoài. Nhựa Gỗ hiện vẫn là một loại vật liệu rất mới mẻ so với lịch 
sử phát triển lâu dài của gỗ tự nhiên trong ứng dụng làm vật liệu xây 
dựng, nhưng nó có thể thay thế gỗ trong hầu hết trường hợp không chịu 
lực (non-structural).
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Đặc điểm kỹ thuật

Sản phẩm mặt dựng có bề mặt được đột lỗ độc đáo theo từng thiết kế riêng 
biệt và có kích thước lỗ dựa vào từng bản vẽ của kiến trúc sư.

Hệ Mặt dựng Tạo hình là sản phẩm được ra đời bởi khối óc sáng tạo không 
ngừng nghỉ của kiến trúc sư và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Mặt 
dựng là sự kết hợp độc đáo giữa nhiều loại mặt dựng với nhau nhằm tạo nên 
một kiến trúc khác biệt và ấn tượng.

Với mặt dựng Alu Facade Pattern Hoa văn, công trình của bạn sẽ có thiết kế 
ngoại thất vô cùng ấn tượng và khác biệt, bởi hoa văn trên mặt dựng được sản 
xuất riêng biệt theo đúng bản vẽ của kiến trúc sư.
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Đặc điểm kỹ thuật

Hệ thống mặt dựng đồng nhất có đa dạng các loại kính khác nhau về độ 
bền, tính chịu lực, màu sắc, kiểu dáng với độ dày chỉ giới hạn một mức độ 
nhất định.Với công nghệ hiện đại, người ta có thể làm tăng độ cứng, tính 
chịu đựng của kính để tạo thành kính cường lực hoặc dán một lớp phim ở 
giữa hai lớp kính để có độ an toàn cao vì khi có sự cố xảy ra, lớp phim này 
nhằm giảm nhiều mảnh nhọn hiểm vì nó đã bám dính phần lớn vào lớp phim.

Bạn có thể chọn làm kính có màu để hạn chế ánh sáng và nhiệt lượng hấp 
thụ, Với kĩ thuật tiến bộ thì kính vừa được nhuộm màu vừa được tráng một 
lớp phản quang để giảm bớt lượng ánh sáng và nhiệt độ vào trong nhà…
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DỰ ÁN
ĐÃ TRIỂN KHAI
Đến nay, Hợp Tác và Phát Triển đã và đang thi công hơn 150 các 
công trình đẳng cấp đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ như: 
Vincom Đống Khởi, Tung Wang Steel, Nhà hàng tiệc cưới BMC, 
Showroom Diệu Tướng Am, D’capitale, Vinhomes Skylake, Vinhomes 
Metropolis, Vinhomes Riverside 2, OneHub Saigon, Masteri Millenni-
um, M-One...
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Vincom Đồng Khởi
Tên dự án: Vincom Đồng Khởi

Hạng mục: Cung cấp và Lắp đặt trần 
nhôm caro

Chủ Thầu: MMDECOR

Loại công trình: Showroom

Địa điểm công trình: 72 Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Năm hoàn thành: 2019
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Tung Wang Steel Office
Tên dự án: Tung Wang Steel Office

Hạng mục: Cung cấp & Lắp đặt cửa kính, 
nhôm kính mặt dựng, tấm nhôm hợp kim

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Thép Tung Wang

Loại công trình: Văn Phòng

Địa điểm công trình: 7 Lô VII-5, KCN Mỹ 
Xuân B1, Tiến Hùng, P. Mỹ Xuân, TX Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Năm hoàn thành: 2019
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Văn Phòng Công Ty Amimexco
Tên dự án:  công ty Amimexco

Hạng mục: Cung cấp và Lắp đặt nhôm 
kính mặt dựng

Chủ đầu tư  Công Ty AMIMEXCO

Loại công trình: Văn phòng

Địa điểm công trình:  156 Chế Lan Viên, 
Q.Tân Bình, TP.HCM.

Năm hoàn thành: 2019

4342



Khách Sạn ZAZZ
Tên dự án: Khách sạn ZAZZ

Hạng mục: Cung cấp & Lắp đặt Tấm 
nhôm hợp kim, tấm nhôm solic 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH  SX TM BĐS 
Phú Cường

Loại công trình: Khách sạn

Địa điểm công trình: 28 Sư Vạn Hạnh, 
P.9, Quận 5, TP.HCM

Năm hoàn thành: 2019
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CÁC DỰ ÁN KHÁC

Tòa nhà BMC Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt tấm ốp 
nhôm, nhôm kính mặt dựng, vách kính, 
cửa kính. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV VLXD & 
Xây Lắp Thương Mại BMC

Loại công trình: Văn phòng

Địa điểm công trình: Hà Nội

Năm hoàn thành: 2017

 Khách Sạn BMC Ngọc Hồi

Hạng mục: Cung cấp & Lắp đặt tấm 
nhôm hợp kim, vách kính, cửa kính

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV VLXD & 
Xây Lắp Thương Mại  BMC

Loại công trình:  Khách sạn, nhà hàng 
tiệc cưới

Địa điểm công trình:  Thị trấn Plaikần, 
huyện Ngọc Hồi, Kontum

Năm hoàn thành: 2009

Nhà Ăn Nhà Máy Bia Masan
Hạng mục: Cung cấp & Lắp đặt tấm 
nhôm hợp kim

Chủ thầu: Công ty CP Kỹ Thuật Và Xây 
Dựng Hòa Hiệp

Loại công trình: Nhà ăn

Địa điểm công trình:  KCN Sông Hậu, Xã 
Đông Phú, H. Châu Thành, Hậu Giang

Năm hoàn thành: 2017

Showroom Diệu Tướng Am
Hạng mục: Cung cấp & Lắp đặt tấm
nhựa gỗ

Chủ đầu tư:
Hộ Kinh Doanh Diệu Tướng Am

Loại công trình: Showroom

Địa điểm công trình: 382B Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường 8, Quận 3

Năm hoàn thành: 2019

Nhà Máy Dược Quế Lâm
Hạng mục: Cung cấp & Lắp đặt tấm 
nhôm, trần nhôm, cửa kính

Chủ đầu tư: Công ty Cơ Điện Lạnh Nam 
Xuân Phong

Loại công trình: Nhà máy dược

Địa điểm công trình: KCN Phú Thị, Gia 
Lâm, Hà Nội

Năm hoàn thành: 2013

Nhà hàng tiệc cưới BMC
Hạng mục: Cung cấp & Lắp đặt tấm 
nhôm hợp kim, vách kính, cửa kính, tấm 
trần nhôm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV VLXD 
Xây Lắp Thương Mại BMC

Loại công trình: Nhà hàng tiệc cưới

Địa điểm công trình:  02-06 Phan Đình 
Phùng, TP.Hà Tĩnh

Năm hoàn thành: 2011
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Địa chỉ: 102/3 Đường số 20, Phường 5 

Quận Gò Vấp, tp.Hồ Chí Minh 

Văn Phòng: 313/1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10 

Quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh Email: info@hoptacvaphatrien.com

Tel: 028. 38952882  |  fax: 028.38952428


