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Bộ quần áo chữa cháy TT48 5 món 
(gồm 5 tem kiểm định/set + biên bản kiểm định 
công chứng) 
Gồm 5 món 

- Quần áo + tem kiểm định: 
- Mũ  + tem kiểm định:  
- Ủng + tem kiểm định:  
- Găng tay + tem kiểm định:  
- Khẩu trang + tem kiểm định: 
Có đủ cỡ 4,5,6  

 

 

Có tem kiểm 
đinh 

700.000đ/set 5 
món  

 
 
 

Không kiểm 
định 

650K/set  
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Bộ quần áo chữa cháy 5 món xanh đen (TT56) 
(gồm 5 tem kiểm định/set + biên bản kiểm định 
công chứng) 
Gồm 5 món 

- Quần áo xanh đen: 310K + tem kiểm định 
20K 

- Mũ 140K+ tem kiểm định 20K 
- Ủng  : 140K+ tem kiểm định 20K 
- Găng tay xanh đen 90K + tem kiểm định 20K 
- Khẩu trang 3K + tem kiểm định20K 

 Có đủ cỡ 4.5.6 

 

Có tem kiểm 
đinh 

870.000đ/set 5 
món chưa vat 

 
 
 

Không kiểm 
định 

770K/set chưa 
vat 
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Quần áo chống cháy CHINA2 
Mã sản phẩm: CHINA2 (TT56 của china) 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Một bộ gồm: quần áo, mũ, găng tay, ủng, khẩu trang, 
dây lưng. 
(quần áo sẵn cỡ L và XL) 

Quần áo 2 
lớp: 420K  

Mũ đỏ:250K  
Găng: 200K 
Ủng: 360K 
Dây lưng: 

200k 
 

Mã sản phẩm 
CHINA2 

 
 

   
 
   

 
 
 

 
                                            CÔNG TY TNHH BẢO HỘ HANKO VIỆT NAM 

  Địa chỉ xưởng sản xuất: Hà Tây– Hà Nội 
Số 8 Ngõ 31 – P.Phương Liệt – P. Phương Liệt -  TP.  Hà Nội 

                  Email: bhldhanko@gmail.com        
Website: www.baohohanko.com 

                                                                           Tel & Fax: 0926107777 - Hotline:0923107107  

Ông/Bà:       
Đơn vị:      
Địa chỉ:        Email:    
Điện thoại:       Fax: 



 
Quý khách cần thêm tem kiểm định thì 30.000đ/cái 
(loại này không có giấy chứng nhận kiểm định) 
Quần áo chống cháy CHINA1  
Mã sản phẩm: CHINA1 (TT56 của china) 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
 
Một bộ gồm: quần áo, mũ, găng tay, ủng, khẩu trang, 
dây lưng. 
(quần áo sẵn cỡ L và XL)) 
Khẩu trang: 3K 
Chịu nhiệt 180 độ đối với hàng 2 lớp 
Chịu nhiệt 260 độ đối với hàng 4 lớp 
 
 
 
 
 

Khẩu trang 
3K 

Quần áo 2 
lớp xanh 
đen/cam 

420K  
Quần áo 4 
lớp 880K  

 
Mũ vàng 

320K 
Mũ đỏ: 250K 
Găng 160K 
Ủng có quai 

500K 
Ủng không 
quai: 370K 
Dây lưng: 

200k 
 

 
 

 

Mã sản phẩm 
CHINA1 
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Quần áo chống cháy KTFSN300 Korea 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTFSN300 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Chất liệu: NOMEX, PBI Matrix PTFE, viscose 
(đốt không bắt lửa) 
Chịu được nhiệt độ 200-3000C.  
Chịu được ngọn lửa trần: 2-7s 
o Chất liệu khóa kéo: Toàn bộ phải bằng đồng 
o Phải có khóa bo dài 10cm ở 2 bên ống tay, chất liệu 

khóa bo phải bằng đồng. 
o Phản quang:  

- Áo: Yêu cầu phải có tổng cộng 6 vạch phản 
quang: 2 vạch phản quang ngang + 2 vạch phản 
quang dọc trên thân áo + 2 vạch phản quang ở 
tay áo.  

- Quần: yêu cầu phải có tổng cộng 4 vạch phản 
quang 

1.500.000đ/b
ộ 

không kiểm 
 
 

1.550.000đ/b
ộ 

 có tem kiểm 
định + biên 
bản kiểm 

định  
 
 
 
 

 

 



o Màu sắc: Cam/xanh đen 
o Trọng lượng: cỡ S- M phải >1320g/bộ , cỡ L phải 

>1420g/bộ 
o Kích cỡ: Size EU (S - cho người 65kg; M cho 

người 75kg; L cho người 85kg) 
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Quần áo chống cháy KTFSN700 Korea 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTFSN700 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Trọng lượng: 3kg/bộ  
Chất liệu: NOMEX, PBI Matrix và X55 kèm PBI, 
PTFE, aramid (cháy chậm) 
Chịu được nhiệt độ 500-700 độ C.  
Chịu được ngọn lửa trần: 2-7s 
Áo: 
o Phần tay áo: Phải có lớp thun bo bên trong ống tay 

rộng 5cm, phải có dây lồng vào ngón tay cái để 
không bị co tay áo khi làm việc. 

o Phần cùi chỏ: Phải được gia cố thêm 1 lớp vải hình 
bầu dục chống mài mòn phía ngoài. 

o Yêu cầu phản quang trên thân áo: 
- Phản quang ngang: Trên áo phải có 3 vạch 

phản quang ngang với 3 màu khác nhau gồm 
vạch xám 5cm, vạch vàng 5cm, và vạch xanh 
5cm. 

- Phản quang dọc: Trên áo phải có 2 vạch phản 
quang dọc thân trước+ 2 vạch phản quang dọc 
thân sau loại rộng 5cm. 

o Có túi đựng bộ đàm. 
o Gấu áo: Toàn bộ phải là chất liệu nhung Kleva màu 

đen, rộng 3cm bẻ cuộn. 
Quần: 
o Có 2 túi hộp bên hông quần 
o Đầu gối: Phải được gia cố thêm 1 lớp vải vải hình 

chữ nhật để chống mài mòn. 
o Phải có phần lưng quần nhô cao 10cm, được gắn 

với hai dây đeo vai. Dây đeo kết nối với nhau bằng 
đai da chống cắt. 

3.100.000 
đ/bộ không 
kiểm định 
(có sẵn) 

 
 

3.150.000đ/b
ộ 

 có tem và 
biên bản 

kiểm định 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



o Gấu quần: Toàn bộ phải là chất liệu nhung Kleva 
màu đen, rộng 3cm bẻ cuộn. 

o ½ chun, ½ cạp 
o Phản quang: Yêu cầu trên quần phải có 4 vạch 

phản quang: 1 dãy phản quang vàng rộng 5cm và 
một dãy 2 sọc vàng 1 sọc xám rộng 5cm. 

o Kích cỡ: Size EU (S - cho người 65kg; M cho 
người 75kg; L cho người 85kg) 

Túi  đựng:  Kích thước 50*20*35cm đỏ, phải thể hiện 
tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi. 
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Quần áo cách nhiệt 500 độ CHINA (1.9kg/bộ) 
Mã sản phẩm: KTCHINA500 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Trọng lượng: 1.9kg/bộ 
Gồm: Quần áo, mũ trùm, găng, miếng bảo vệ ủng. 
(Như hình ảnh) 

1.400.000 
đ/bộ 

(có sẵn) 
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Quần áo cách nhiệt 1000 độ CHINA(2.2kg/bộ) 
Mã sản phẩm: KTCHINA1000 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Trọng lượng: 2,5kg/bộ 
Gồm: Quần áo, mũ trùm, găng, miếng bảo vệ ủng. 
(Như hình ảnh) 

1.800.000 
đ/bộ 

(có sẵn) 
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Bộ quần áo tráng bạc KTFS500 Korea (4.7kg) 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTFS500 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. 

4.600.000 
đ/bộ không 
kiểm định  
(có sẵn) 

 
 

4.800.000 
đ/bộ 

 có tem và 
biên bản 

kiểm định 
 
 
 
 

 

 

 



+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính cứu 
hỏa …. 
Trọng lượng: 4.7 kg/bộ 
Chịu nhiệt: 500-700 độ 
Chịu áp suất> 4000pa 
Cường độ xé rách: >32N 
Một bộ gồm 5 bộ phận sau: 
1. Quần + áo trọng lượng: 2200g 
 Gồm 4 lớp 
+ Lớp 1 là vải Aramid chống cháy, định lượng 
250g/m2. 
+ Lớp 2 phủ nhôm siêu mềm. 
+ Lớp 3: bông cách nhiệt 
+ Lớp 4: Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, định 
lượng 100g/m2. Hoàn toàn 100% không chứa amiang. 
+ Gồm 2 khuy bấm phía cổ và gấu áo. 
+ Áo có túi đựng bình thở phía sau lưng. 
+ Phần gấu áo có khuy bo 2 cúc. 
2. Mũ trùm đầu trọng lượng 400g. 
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong 
màu trắng, định lượng 100g/m2. 
+ Chống hơi nước, chống hóa chất. 
+ Che kín ngực, bảo vệ tối đa người sử dụng. 
3. Ủng cao su chịu nhiệt model FRB4 2000g. 
+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được 
thể hiện trên thân ủng.  
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được thể hiện 
rõ ràng trên thân ủng. 
+Chất liệu : Cao su chống cháy 
+Có đệm thép ở đế chống đâm thủng 
+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống thấm 
nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu phân hủy 
4. Găng tay trọng lượng 170g 
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong 
màu trắng, kiểu găng 3 ngón, định lượng 100g/m2. 
+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 17 cm. 
+ Trên găng có khóa cài để tăng giảm kích thước. 
5. Túi  đựng:  Kích thước 50*20*35cm Đỏ, phải thể 
hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi. 
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Bộ quần áo tráng bạc KTFS500 Korea (4.7kg) 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTFS500 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 

4.800.000 
đ/bộ không 
kiểm định  
(có sẵn) 

 
 

5.000.000đ/b
ộ 

 có tem và 
biên bản 

kiểm định 
 

 
 



phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính cứu 
hỏa ….có phản quang nên được sử dụng chữa 
cháy/làm việc trong điều kiện đêm và các khu vực 
thiếu ánh sáng. 
Trọng lượng: 4.7 kg/bộ 
Chịu nhiệt: 500-700 độ 
Chịu áp suất> 4000pa 
Cường độ xé rách: >32N 
Một bộ gồm 5 bộ phận sau: 
1. Quần + áo trọng lượng: 2200g 
 Gồm 4 lớp 
+ Lớp 1 là vải Aramid chống cháy, định lượng 
250g/m2. 
+ Lớp 2 phủ nhôm siêu mềm. 
+ Lớp 3: bông cách nhiệt 
+ Lớp 4: Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, định 
lượng 100g/m2. Hoàn toàn 100% không chứa amiang. 
+ Gồm 2 khuy bấm phía cổ và gấu áo. 
+ Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, sử dụng kèm 
được với bình SCBA 
+ Phần gấu áo phải có khuy bo 2 cúc. 
Trên áo: Phải có 1 dãy phản quang vòng từ trước ra 
sau và 2 dãy phản quang trên tay áo. 
Quần: Phải có 1 dãy phản quang ở hai bên ống quần. 
2. Mũ trùm đầu trọng lượng 400g. 
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong 
màu trắng, định lượng 100g/m2. 
+ Chống hơi nước, chống hóa chất. 
+ Che kín ngực, bảo vệ tối đa người sử dụng. 
3. Ủng cao su chịu nhiệt model FRB4 2000g. 
+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được 
thể hiện trên thân ủng.  
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model FRB4: Phải được 
thể hiện rõ ràng trên thân ủng. 
+Chất liệu : Cao su chống cháy 
+Có đệm thép ở đế chống đâm thủng 
+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống thấm 
nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu phân hủy 
4. Găng tay trọng lượng 170g 
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong 
màu trắng, kiểu găng 3 ngón, định lượng 100g/m2. 
+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 17 cm. 
+ Trên găng có khóa cài để tăng giảm kích thước. 
5. Túi  đựng:  Kích thước 50*20*35cm Đỏ, phải thể 
hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi. 

 

 

 
 

 

 



10 

Bộ quần áo tráng bạc KTFS1000 Korea (7.0kg/bộ) 
(kính mạ vàng) 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTFS1000 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Trọng lượng: 7.0kg/bộ 
Chịu nhiệt: 1000 độ 
Chịu áp suất> 5000pa 
Cường độ xé rách: >45N 
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính cứu 
hỏa xông vào đám cháy. 
Một bộ gồm 5 bộ phận sau: 
1. Quần + áo: Phải gồm 4 lớp, đếm được từng lớp 
bằng mắt thường. 
+ Lớp 1: Vải Aramid chống cháy, định lượng 
500g/m2. 
+ Lớp 2: phủ bạc sần 
+ Lớp 3: lớp vải thủy tinh 
+ Lớp 4: Lớp bông lót Aramid bên trong màu xanh 
đen, may hình quả trám, định lượng 150g/m2. 
+ Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, phải đựng 
vừa bình SCBA. 
+ Khuy cài áo: Phải có 4 khuy cài mạ titan, kiểu hình 
chữ nhật, dạng sập, hai bên khuy cài phải được gim 
chặt bởi bốn đinh tán.  
+ Tay áo: Phải có cúc cài để tăng giảm kích thước. 
+ Phải có 2 túi có nắp đậy ở trước ngực áo. 
+ Khóa quần: Chất liệu đồng 
+ Dây đeo lên vai: phải có khóa hình chữ nhật, chất 
liệu Titan. 
+ Quần: Phải có túi hộp bên hông quần. 
 2. Mũ trùm đầu: trọng lượng 850g/cái. 
+Chất liệu phải gồm 4 lớp như bộ quần áo, có kính 
chịu nhiệt 1000 độ. 
+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác dụng 
Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồ quang cản 
bức xạ nhiệt (loại kính trắng không có tác dụng này) 
+ Kích thước kính: Phải rộng 19x30cm 
+ Phải có 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ. 

6.400.000 
đ/bộ không 
kiểm định 
(có sẵn) 

 
 

6.700.000 
đ/bộ 

có tem và 
biên bản 

kiểm định 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



+ Phải có 2 dây để choàng vào cánh tay, ưu điểm 
không làm rơi mũ khi cúi người. Điều chỉnh được kích 
thước. Dây choàng phải được gim chặt vào mũ bằng 4 
đinh tán. 
+ Phải có đai thun bên trong mũ để cố định mũ bảo hộ/ 
mũ chữa cháy cứng đội bên trong. 
+ Vành mũ phải trùm kín ngực 
3. Ủng cao su chịu nhiệt model FRB4 
Trọng lượng: 2000g/đôi. 
+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được 
thể hiện trên thân ủng.  
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model FRB4: Phải được 
thể hiện rõ ràng trên thân ủng. 
+Chất liệu : Cao su chống cháy 
+Có đệm thép ở đế chống đâm thủng 
+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống thấm 
nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu phân hủy 
4. Găng tay chịu nhiệt 
- Chất liệu phải 4 lớp như bộ quần áo 
- Đường may: Chỉ Kevla chống cháy 
5. Túi  đựng:  Kích thước 50*20*35cm màu đỏ đậm, 
phải thể hiện logo, tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi 
bằng chất liệu phản quang. 
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Bộ quần áo tráng bạc KTFS1500 Korea  
kính mạ vàng,  trọng lượng 8.5kg/bộ 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTFS1500 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Dùng trong luyện gang thép, sắt thép, xi măng, lò hơi 
cao tần… 
Trọng lượng: 8.5kg/bộ 
Có 5 lớp, đếm được từng lớp bằng mắt thường. 
Chịu nhiệt: 1500 độ 
Chịu áp suất> 8000pa 
Cường độ xé rách: >65N 
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính cứu 
hỏa xông vào đám cháy. 
Một bộ gồm 6 bộ phận sau: 

8.700.000 
đ/bộ không 
kiểm định 
(có sẵn) 

 
 

9.000.000đ/b
ộ 

 có tem và 
biên bản 

kiểm định 
 
 
 

 
 

 



1. Quần + áo: Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng 
lớp bằng mắt thường. 
+ Lớp 1: Bằng vật liệu mới Safal, là sợi thủy tinh 
metal- para-aramidic tráng nhôm bên ngoài 500g/ m2  
+ Lớp 2: sợi carbon 
+ Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa 
+ Lớp 4: sợi metaramidic 50% 
+ Lớp 5:  Aramid bên trong màu xanh đen, may hình 
quả trám, định lượng 250g/m2. 
Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, phải đựng vừa 
bình SCBA. 
Khuy cài áo: Phải có 4 khuy cài mạ titan, kiểu hình 
chữ nhật, dạng sập, hai bên khuy cài phải được gim 
chặt bởi bốn đinh tán.  
Tay áo: Phải có cúc cài để tăng giảm kích thước. 
Khóa quần: Chất liệu đồng 
+ Phải có 2 túi có nắp đậy ở trước ngực áo. 
Dây đeo lên vai: phải có khóa hình chữ nhật, chất liệu 
Titan. 
Quần: Phải có túi hộp bên hông quần. 
 2. Mũ trùm đầu: trọng lượng 920g/cái. 
+Chất liệu phải gồm 4 lớp như bộ quần áo, có kính 
chịu nhiệt 1000 độ. 
+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác dụng 
Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồ quang cản 
bức xạ nhiệt (loại kính trắng không có tác dụng này) 
+ Kích thước kính: Phải rộng 19x30cm 
+ Phải có 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ. 
+ Phải có 2 dây để choàng vào cánh tay, ưu điểm 
không làm rơi mũ khi cúi người. Điều chỉnh được kích 
thước. Dây choàng phải được gim chặt vào mũ bằng 4 
đinh tán. 
+ Phải có đai thun bên trong mũ để cố định mũ bảo hộ/ 
mũ chữa cháy cứng đội bên trong. 
+ Vành mũ phải trùm kín ngực 
3. Ủng chống cháy model FRB2  
- Trọng lượng: 3000g/đôi 
- Tiêu chuẩn: NFPA 1971: 2000, ISO 9001:2008, 

EN 15090 phải được thể hiện rõ ràng trên thân ủng. 
- Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model FRB2: Phải được 

thể hiện rõ ràng trên thân ủng. 
- Chất liệu: cao su tổng hợp chống cháy, chống trơn 

ngã, chống hóa chất. Lớp lót trong bằng chất liệu 
Kevlar Nomex 

- Có quai xách. Chịu được điện thế 5000V 
- Mũi thép + đế thép kháng dầu, chống tĩnh điện, 

nhiệt và chống ô xy hóa. 
4. Ủng nhôm có đế kín lòng bàn chân: 350g 
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong 
màu xanh đen, định lượng 250g/m2. 
+ Chiều cao: > 32cm 
+ Kín không hở lòng và mũi bàn chân. 
5. Găng tay chịu nhiệt: 300g 

 

 
 

 

 

 

 



- 4 lớp, lòng bàn tay là aramid  
- Kích thước: Dài 40cm * Rộng: 17cm 
- Đường may: Chỉ Kevla chống cháy 
6. Túi đựng: 150g 
- Màu đỏ, chất liệu chống cháy, có quai xách, phải 

thể hiện logo, tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi 
bằng chất liệu phản quang. 

7. Mũ cứng đội bên trong mũ trùm đầu: Có chôt để 
gắn được vào mũ trùm đầu của bộ quần áo. 

 

12 

Yếm tráng nhôm AP China 
Mã sản phẩm: KTAP 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chỉ chịu được tối đa 500 độ 
 

Loại 500 độ 
60*90cm giá 

480.000 
đ/cái 

 
Loại 500 độ 
75*110cm 

giá 800.000 
đ/cái 

 
75*110cm 

giá 1.100.000 
đ/cái 
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Bộ quần áo chống hóa chất (4kg/bộ) liền ủng. 
Mã sản phẩm: RFH-1 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Sử dụng cho lính cứu hỏa chữa cháy hóa chất. 
Ưu điểm: Quần áo liền với ủng giúp chất độc không 
tràn qua ủng vào chân. 
Gồm: Quần áo dính liền ủng + găng tay  
Độ dày của vải cao su gia cường chống hóa chất: 
0.5mm. 
Độ bền kéo > 450N/5cm 
Độ bền kéo khi có lực kéo rách >32N 
-Tính chống thấm axit: Không thấm dưới 10mm của 
dung dịch chất lỏng chứa 80% H2SO4, 60%HNO3 và 
30% HCl trong 1 giờ. 
-Tính chống thấm kiềm: Không thấm dưới 10mm của 
dung dịch chất lỏng chứa 6.1mol/L NaOH trong 1 giờ. 
-Tính chống benzen:   Không hình thành các vết rạn 
nứt, không bị dính sau khi ngâm trong xăng 120 trong 
30 giây. 
-Tính chống cháy: Thời gian đốt cháy liên tục trên ngọn 
lửa trần : 2 giây 

       Thời gian chống cháy : 10 giây 
     -Tính chống nóng, chống lão hóa; 125°C×24 giờ, 

không dễ vỡ cũng không dính, nhớt. 
     -Tính chống lạnh: -25°C×5 phút, không hình thành vết 

nứt sau khi gập nếp 180° 
    -Tính bám dính của bải cao su và may mặc: 780N/m 
     -Chống đâm, tính bảo vệ của đế giày: 780N 

2.100.000 
đ/bộ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



     -Khả năng cách điện của đế giày: 5000V 
     -Khả năng chống nước của giày: Không có hiện tượng 

thấm sau khi ngâm 2 giờ 
       Khả năng chống thấm của quần áo chống hóa chất; 

không có hiện tượng thấm sau khi cọ rửa 15 phút với  5 
vòi của vòi phun nước 3L/phút. 
-    Trọng lượng của toàn bộ quần áo: 3.5-4.0kg 
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Mũ chữa cháy TT48 240.000đ 
(có sẵn 
nhiều) 
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Mũ cứu hộ/mũ chữa cháy HM1 CHINA 
Mã sản phẩm: KTMU1 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
 Có tấm phủ bảo vệ cổ 
 Trọng lượng: 620g 
 Kích thước: 32*24.5*18 cm (L * W * H) 
Màu: Đỏ, tấm trùm màu cam. 

250.000 
đ/chiếc màu  
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Mũ chống cháy (phủ gáy vải màu vàng) 
Mã sản phẩm: KTMU2 
Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam 
Sản xuất tại: VN 
Đầu tư khuôn: HANKO Việt Nam 
Dùng cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của 
Việt Nam. 
 Lưu ý: Bảo vệ ở nhiệt độ 500 độ C.  
 Có tấm phủ bảo vệ cổ, nomex màu vàng. 
 Viền mũ màu đen. 
 Trọng lượng: 1460g 
Kích thước : 331 x 160mm 

750.000 
đ/cái mua 

nhiều 
 
 

(có sẵn 
nhiều)  
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Mũ chống cháy KTFH500 Korea 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTFH500 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
 Chịu nhiệt 500-1000 độ C 

1.050.000 
đ/cái không 
kiểm định 
(có sẵn 50 

cái) 
 
 

1.100.000/cái 
 có tem và 
biên bản 

kiểm định 
 
 

 

 

 

 



 Cấu tạo bằng vật liệu FYR-Glass chịu được nhiệt 
độ cao. Trong lượng nhẹ, được thiết kế các đường 
gân chịu lực chống va đập, có 08 điểm tiếp xúc khi 
mang tạo cảm giác thoải mái và vừa vặn.  

 Bảo vệ gáy: Sau mũ có 1 lớp có thể tháo rời được, 
bằng chất liệu bảo vệ Nomex/tráng nhôm 

 Có tấm phủ trùm vai. 
 Bảo vệ cằm với khóa an toàn"Velcro" thao tác 

nhanh, sử dụng trong vùng nguy hiểm. 
 Trọng lượng: 1.1kg  
 Phía ngoài: Che kín 2 tai, phía sau đầu và cổ. Khi 

làm nhiệm vụ (ngẩng lên và cúi xuống) mũ vẫn che 
kín phần sau gáy. 

 Kính nằm ngoài mũ 
 Viền mũ: cao su chống va đập màu đen. 
Màu: Đỏ truyền thống 
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Mũ cứu hộ KTFH1000 Korea 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
 Model: KTFH1000 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
 Chịu nhiệt bức xạ tối đa 1000 độ C 
 Cấu tạo bằng vật liệu FYR-Glass, được thiết kế các 

đường gân chịu lực chống va đập, có 08 điểm tiếp 
xúc khi mang tạo cảm giác thoải mái và vừa vặn.  

 Bảo vệ gáy: Sau mũ có 1 lớp có thể tháo rời được, 
bằng chất liệu bảo vệ tráng bạc 

 Bảo vệ cằm với khóa an toàn"Velcro" thao tác 
nhanh, sử dụng trong vùng nguy hiểm. 

 Trọng lượng chuẩn: 1200g 
 Kích thước: Dài 36cm * rộng 24cm 
 Có tấm bảo vệ tai hình chữ nhật màu đen hai bên 

tai, kích thước: 6cm*3.3cm 
 Khi làm nhiệm vụ (ngẩng lên và cúi xuống) mũ vẫn 

che kín phần sau gáy. 
 Viền mũ màu đen. 
 Kính nằm phía trong mũ 

1.350.000 
đ/cái không 
kiểm định 
(có sẵn) 

 
 

1.400.000 
đ/cái 

 có tem kiểm 
định + biên 
bản kiểm 

định 
 

 

 



 Màu: Đỏ /vàng. 
 

 

Mũ chùm Nomex bảo vệ lính cứu hỏa 
Mã sản phẩm: KTMU3 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Một lớp 
Chất liệu Nomex, co giãn tốt. 
Trọng lượng: 40g 
Chịu nhiệt bức xạ: 200-300 độ 
Đặc điểm: Khi mặc vào sẽ ôm sát phần đầu, chất liệu 
mềm mại, dễ chịu, không bị nóng chảy và co lại khi 
nhiệt độ thấp. 
Thiết kế: có 1 lớp, dệt kim có tính đàn hồi 
Phần che bảo vệ: Khi mặc vào phải để hở phần mắt, 
vạt trước có thể che phần dưới cổ. 
Màu sắc: Trắng sữa hoặc đen. 
Formosa hay dùng loại này 

250.000 
đ/chiếc 
(có sẵn 
nhiều) 
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Mũ chùm Aramid bảo vệ lính cứu hỏa KTFH500 
Korea 
Model: KTFH500A 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
Cấu tạo 2 lớp, lớp ngoài bằng vật liệu tổng hợp 20% 
PolyBenzimidazole 80% Lenzing, lớp trong là vật 
liệu Dupoint Nomex Nano Flex.  
Chỉ số mức độ chống cháy của vật liệu: 34 cal/cm2.  
Chỉ số thất thoát nhiệt, đặc trưng cho tính thông 
thoáng của vật liệu: 330 w/m2 
Trọng lượng: 135g 
Đặc điểm: Khi mặc vào sẽ ôm sát phần đầu, chất liệu 
mềm mại, dễ chịu, không bị nóng chảy và co lại. 
Phần che bảo vệ: Khi mặc vào phải để hở phần mắt, 
vạt trước có thể che cả phàn vai. 
Màu sắc: Trắng sữa hoặc đen. 

1.150.000 
đ/chiếc 

(còn 2 chiếc) 
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Mũ tráng bạc chống cháy KTFH1000A Korea 
Model: KTFH1000A 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HAKNO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HAKNO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
Chịu nhiệt: 1000 độ 
Trọng lượng: 930g/chiếc 
Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng lớp bằng mắt 
thường. 
+ Lớp 1: Bằng vật liệu mới Safal, là sợi thủy tinh 
metal- para-aramidic tráng nhôm bên ngoài 500g/ 
m2  
+ Lớp 2: sợi carbon 
+ Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa 
+ Lớp 4: sợi metaramidic 50% 
+ Lớp 5:  Aramid bên trong màu xanh đen, may hình 
quả trám, định lượng 250g/m2. 
Hoàn toàn 100% không chứa amiang. 
Kính thủy tinh mạ vàng chống tia hồ quang 
có kính chống hơi nước làm bằng polycacbonat, 
chống hóa chất, chịu nhiệt 1500 độ. 
+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác dụng 
Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồ quang cản 
bức xạ nhiệt (loại kính trắng không có tác dụng 
này) 
+ Kích thước kính: Rất rộng 19x30cm 
+ Có khóa 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ. 
+ Thiết kế đặc biệt: Trên mũ có 2 dây để choàng vào 
cánh tay, ưu điểm không làm rơi mũ khi cúi người. 
Điều chỉnh được kích thước. Dây choàng được gim 
chặt vào mũ nhờ 4 đinh tán. 
+ Bên trong mũ có đai thun để cố định mũ bảo hộ/ 
mũ chữa cháy cứng đội bên trong.  
+ Vành mũ trùm kín ngực và vuông góc với hai vai, 
bảo vệ tuyệt đối người sử dụng. 

2.100.000đ/c
ái 

+ mũ cứng 
đội bên trong 
250.000đ/cái 

(tùy chọn) 
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Mũ tráng nhôm 500 độ china 
Mã sản phẩm: KTMU4 
Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Trọng lượng: 70g/chiếc 

900.000đ 

 



Vành che ngực: tròn 
Chất liệu: Tráng nhôm 
Kính trắng 
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Mũ tráng nhôm 1000 độ china 
Mã sản phẩm: HKMU5 
Hãng sản xuất: HANKO Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Trọng lượng: 150g/chiếc 
Vành che ngực: tròn 
Chất liệu: Tráng nhôm định lượng 250g/m2 
Kính trắng 

950.000đ 
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Găng chữa cháy vàng gừng TT48 
Model: KTGT48 
Xuất xứ: HANKO Việt Nam, sx tại VN 
Chất liệu lót bên trong: vải bông. 
Trọng lượng: 120g/đôi 

100.000đ/đôi 
(có sẵn 
nhiều) 

 
>100 đôi giá 

90.000đ 
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Găng chữa cháy xanh đen 
Mã sản phẩm: HANKOGANG1 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HAKNO Việt Nam 
Chất liệu lót bên trong: vải bông. 
Trọng lượng: 100g/đôi 
Chịu nhiệt 100 độ 

140.000/đôi 
(có sẵn 
nhiều) 
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Găng tay CHCN, găng tay leo dây 
Mã sản phẩm: HKGANG2 
Hãng sản xuất: HANKO Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chuyên dùng leo dây, trèo tường 
Chất liệu: Da thật 
Màu: Trắng/kem 

230.000đ/đôi 
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Găng tay chống cháy KTN300 Korea 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTN300 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO.  
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 

400.000đ/đôi 
không kiểm 
định (có sẵn) 

 
 

450.000đ/đôi 
Có tem+ biên 

bản kiểm 
định 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
o Loại găng tay dài, kiểu 5 ngón, từ trước ra sau cổ 

tay có băng thun co giãn;  
o Chất liệu: Nomex chống cháy định lượng 

195g/m3 gồm 2 lớp:  
o + Lớp chống cháy: Nomex màu xanh đen bên 

ngoài. 
o + Lớp lót Aramid phải là màu cam bên trong 

(không phải bằng vải thường) 
o Phản quang: Rộng 5cm,phải là màu đỏ rực. 
o Nhiệt độ chịu đựng: 300 độ 
o Trọng lượng găng tay: phải > 200g/đôi 
o Phải thể hiện rõ tên hãng sản xuất, xuất xứ, 

model, năm sản xuất trên sản phẩm 
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Găng tay chống cháy KTN700 Korea 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: KTN700 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO.  
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
o Loại găng tay dài, xỏ kín năm ngón tay, từ trước 

ra sau cổ tay có băng thun co giãn;  
o Chất liệu: Nomex chống cháy định lượng 

235g/m3 gồm 2 lớp. 
o + Lớp chống cháy: Nomex màu xanh đen bên 

ngoài. 
o + Lớp lót bên trong phải là Aramid màu cam 

(không phải bằng vải thường) bên trong   
o Nhiệt độ chịu đựng: 500-700 độ 
o Trọng lượng găng: Phải >240g/đôi. 
o Phản quang: Rộng 5cm,phải là màu xám. 
o Có lớp da chống cắt trong lòng bàn tay 

450.000đ/đôi 
không kiểm 
định (có sẵn) 

 
 

600.000đ/đôi 
có tem và 
biên bản 

kiểm định 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



o Phải thể hiện rõ tên hãng sản xuất, xuất xứ, 
model, tiêu chuẩn sản xuất, các thông tin an toàn, 
năm sản xuất trên sản phẩm 
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Găng tay tráng nhôm China 500 độ 
Mã sản phẩm: KTG2 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Dài 23cm 
Nặng: 70g 
Kiểu 4 ngón tay nhiệt độ cầm nắm 150 độ 

240.000đ 
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Găng tay tráng nhôm China 1000 độ bức xạ 
Mã sản phẩm: KTG3 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Dài 23cm 
Nặng: 90g, kiểu 4 ngón, nhiệt độ cầm nắm 100-200 
độ 

290.000đ 
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Găng tay chống cháy tráng bạc KTA500 korea 
(mặt trong Kevlar màu sữa) 
Model: KTA500 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử chính hãng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ 
bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website 
http://cert.korcham.net/search hoặc quét mã vạch trên 
di động để truy suất nguồn gốc 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
o Chuyên dùng cho lò luyện gang thép, lính cứu 

hỏa, xi măng… 
o Chịu nhiệt 500 độ, cầm nắm 300 độ 
o Chịu được nước 
o Mặt dưới của lòng bàn tay là vải 100% aramid 

chống cháy màu sữa. 
o 3 lớp, lớp ngoài tráng nhôm, lớp trong Aramid + 

Kevla và lớp lót chịu nhiệt. 
o Loại có năm ngón, mu bàn tay và ống tay tráng 

nhôm, lòng bàn tay aramid và tăng khả năng ma 
sát 

o Dài 36cm * Rộng: 20cm 
Đường may: Chỉ Kevla chống cháy 

giá 640.000 
đ/đôi 

dài 36cm, 
trọng lượng 

270g/đôi 
 
 

giá 820.000 
đ/đôi 

dài 45cm, 
trọng lượng 

350g/đôi 
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Găng tay chống cháy tráng bạc KTA1000 korea 
(hai mặt Kevlar màu sữa) 
Model: KTA1000 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO.  
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
o Dùng cho lò luyện gang thép, xi măng, gạch 

nung, lính cứu hỏa, nhiệt điện, có thể cầm trực 
tiếp sắt thép. 

o Chịu nhiệt bức xạ 1000-1500 độ, cầm nắm 800 độ 
o Toàn bộ hai mặt trên dưới của bàn tay phải là 

Kevla chống cắt, chống cháy màu sữa 
o 5 lớp, lớp ngoài tráng nhôm, lớp trong Aramid + 

Kevla + visco và lớp lót chịu nhiệt. 
o 5 ngón 
o Dài 38cm * Rộng: 20cm 
o Trọng lượng phải > 460g/đôi  
o Đường may: Chỉ Kevla chống cháy 
 

820.000 
đ/đôi dài 

38cm, trọng 
lượng 460g 
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Găng tay chống cháy tráng bạc KTA1000R korea 
(lòng bàn tay da đỏ) 
Model: KTA1000R 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
Dùng cho lò luyện gang thép, lính cứu hỏa, gạch 
nung, xi măng… 
o Chịu nhiệt bức xạ 1000-1500 độ, cầm nắm 600 độ 
o Lòng bàn tay là da chống cháy, chống cắt màu đỏ 

đậm 

950.000 
đ/đôi dài 

38cm 
(còn 18 đôi) 
trọng lượng 

420g/đôi 
 

 

 



o 5 lớp, lớp ngoài tráng nhôm + da, lớp trong 
Aramid + Kevla và lớp lót chịu nhiệt. 

o 5 ngón 
o Dài 38cm * Rộng: 20cm 
o Trọng lượng: phải >420g/đôi 
Đường may: Chỉ Kevla chống cháy 
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Găng tay chống cháy tráng bạc 
1000 độ trực tiếp 
1500 độ bức xạ 
Model: KTA1500 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
Dùng cho lò luyện gang thép, lính cứu hỏa, gạch 
nung, xi măng… 
o Chịu nhiệt 1000 độ trực tiếp trong thời gian 10-20 

giây, cầm nắm 1000 độ 
o Chịu nhiệt liên tục ở nhiệt độ 650 độ C 
o Chịu bức xạ nhiệt 1500 độ C 
o Dài 38cm * Rộng: 20cm 
o Trọng lượng: 450-500g/đôi 
Đường may: Chỉ Kevla chống cháy 

1.680.000 
đ/đôi 38cm 
(còn 2 đôi) 
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Ủng chống cháy FRB4 Korea 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Model: FRB4 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 

620.000đ/đôi 
không kiểm 
định (có sẵn) 

 
 

670.000đ/đôi 
 Có tem kiểm 

định+ biên 
bản kiểm 

định 
 
 
 

 
 

 



+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được 
thể hiện trên thân ủng.  
+ Phải thể hiện rõ tên nhà sản xuất, logo, xuất xứ, 
model trên thân ủng. 
- Chất liệu : Cao su chống cháy 
- Chịu được nhiệt độ>5000C 
- Có đệm thép ở đế chống đâm thủng 
- Cách điện: Chịu được điện thế >5000V 
- Chống thấm nước, chống hóa chất ăn mòn 
- Chống dầu phân hủy 
- Không đổ mồ hôi 
- Ủng cao cổ, thân ủng đứng và đúc liền đế. 
- Mũi ủng tròn, bên trong thân ủng có lớp vải 

chuyên dùng chống trượt, bám dính vào thành 
ủng; cổ ủng, mũi ủng, các gờ sau của ủng có gân 
và chỉ viền xung quanh; đế ủng đúc, dày 05 cm, 
có vân nổi hình răng cưa tăng độ ma sát. 

- Ủng được làm bằng cao su chống cháy. 
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Ủng chống cháy cao cấp FRB2 Korea 
Model: FRB2 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
+ Tiêu chuẩn NFPA 1971 : 2000, ISO 9001: 2008, 
EN 15090 phải được thể hiện trên thân ủng. 
+ Phải thể hiện rõ tên nhà sản xuất, logo, xuất xứ, 
model trên thân ủng. 
Được làm từ cao su tổng hợp chống cháy, chống trơn 
ngã, chống hóa chất cách điện. Lớp lót trong bằng 
chất liệu Kevlar Nomex 
Có quai xách 
Chịu được điện thế 5000V 
Mũi thép 
Có miếng đế bằng kim loại tăng cường khả năng 
chống cháy ở nhiệt độ cực cao.  
Đế ủng: Bằng chất liệu thép, gót ủng và đoạn giữa 
bàn chân ủng thiết kế bằng kim loại bảo vệ, có thể 
chống vật sắt nhọn đâm xuyên gây chấn thương, đế 

1.000.000đ/đ
ôi không 
kiểm định 
(có sẵn) 

 
 

1.050.000 
đ/đôi 

 có biên bản 
kiểm định 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ủng có tính kháng dầu, tĩnh điện, nhiệt và chống ô xy 
hóa. 
Chịu được nhiệt độ lên tới 1000độC 
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Ủng tráng nhôm 1000 độ (5 lớp) 
(dùng kèm với ủng bảo hộ hoặc ủng FRB4) 
Model: FRB4A 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng lớp bằng mắt 
thường. 
+ Lớp 1: Vải Aramid thủy tinh chống cháy, định 
lượng 600g/m2. 
+ Lớp 2: phủ nhôm sần 
+ Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa 
+ Lớp 4: Lớp chống ẩm 
+ Lớp 5:  Aramid bên trong màu xanh đen, may hình 
quả trám, định lượng 250g/m2. 
Hoàn toàn 100% không chứa amiang 
+ Chiều cao: > 32cm 
+ Kín không hở lòng và mũi bàn chân. 

800.000 
đ/đôi 

(có sẵn 
nhiều) 
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Ủng tráng nhôm (China) 
Mã sản phẩm: KTBT3 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
- Đế bằng cao su chịu nhiệt ≥ 250oC, ủng ống cao, 
tráng nhôm 
- Khả năng chịu nhiệt và chống nóng tối ưu (Nhiệt bức 
xạ: ≥ 1000oC; nhiệt phun bắn kim loại từ ≥ 1400oC); 
trọng lượng > 500g. 
- Không mùi, mềm, không chất Amiăng 
Cỡ: 41, 42 

930.000 
đ/đôi 

(có sẵn 
nhiều) 
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Dây cứu người VN (phi 8, 20m có lõi thép+ một 
móc) 
Hãng sản xuất: HANKO Vietnam, sx tại VN 
Model: DCN20LT(8) 
- Cuộn dây: Bên trong là cáp thép 2mm, bên ngoài là 

dây chất liệu nylon và Polyester.  
- Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. 
- Đường kính dây 8mm 
- Chịu lực tối đa: 100 kg.  
- Chiều dài tiêu chuẩn: 20m 
- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 1-2s.  
Chịu được nhiệt độ tối đa 200 độ C 

450.000đ 
/cuộn 20m 

(có sẵn 
nhiều) 
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Dây cứu người (phi 8, 30m + một móc) 
Hãng sản xuất: HANKO Vietnam, sx tại VN 
Model: DCN30 hoặc DCN20 hoặc DCN10 
- Chất liệu nylon và Polyester.  
- Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. 
- Đường kính dây 8mm 
- Chịu lực tối đa: 100 kg.  

440.000 đ 
/cuộn 30m, 
có 1 móc 

 
370.000 đ 
/cuộn 20m, 
có 1 móc 

 



- Chiều dài tiêu chuẩn: 30m hoặc 20m hoặc 10m 
- Phủ chất chống cháy 
- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 1-2s.  
- Chịu được nhiệt độ tối đa 200 độ C. 
- Vân dây màu đỏ 
Bộ bào mòn: vàng đỏ. 

 
300.000 

đ/cuộn 10m, 
có 1 móc 

 

40 

Dây cứu người VN (phi 12, có lõi thép một móc) 
Hãng sản xuất: HANKO Vietnam 
Model: DCN20LT(12) hoặc DCN30LT(12)  hoặc 
DCN50LT(12) 
- Cuộn dây: Bên trong là cáp thép, bên ngoài là dây 

chất liệu nylon và Polyester.  
- Có móc thép chịu lực  
- Đường kính dây 12mm 
- Đường kính lõi thép 2mm 
- Chịu lực tối đa: 200 kg 
- Lực kéo đứt: 500 kg 
- Chiều dài tiêu chuẩn: 20m hoặc 30m hoặc 50m 
- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 1-2s.  
Chịu được nhiệt độ tối đa 500 độ C. 

500.000 
đ/cuộn 20m 
lõi thép 1 

móc 
 

650.000 đ 
/cuộn 30m 

lõi thép có 1 
móc 

 
900.000 đ 
/cuộn 50m 

lõi thép có 1 
móc 
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Dây cứu người VN (phi 14, có lõi thép + hai móc) 
Hãng sản xuất: HANKO Vietnam 
Model: DCN30LT(14) 
- Cuộn dây: Bên trong là cáp thép, bên ngoài là dây 

chất liệu nylon và Polyester.  
- Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. 
- Đường kính dây 14mm 
- Đường kính lõi thép 2mm 
- Chịu lực tối đa: 250kg. 
- Lực kéo đứt: 700kg 
- Chiều dài tiêu chuẩn: 30m 
- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s.  
Chịu được nhiệt độ tối đa 500 độC 

780.000đ 
/cuộn 30m 
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Dây cứu nạn cứu hộ 30m lõi thép RL3, Korea 
(phi 12, có lõi thép + 2 móc khóa ở hai đầu dây) 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC công chứng tại UBND không phải phòng 
công chứng tư nhân) 
Model: RL3 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 

900.000 
đ/cuộn không 

kiểm định 
 
 
 

950.000đ 
/cuộn gồm 
tem kiểm 

định+ biên 
bản kiểm 

định 
 
 
 

Loại 20m giá 
700k không 
kiểm định -

 
Đã kiểm định tại cục 

PCCC 



+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Cuộn dây: Vỏ ngoài bằng lụa Dupont, bên trong lõi 
có 6 sợi dây thép liên kết với nhau. 
- Có móc thép chịu lực carabinar có vít vặn Đường 

kính dây 12mm 
- Đường kính lõi thép: 4mm 
- Tải trọng tối đa: 200kg 
- Chịu lực kéo: 500kg.  
- Chiều dài tiêu chuẩn: 30m 
- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s.  
- Chịu được nhiệt độ tối đa 500độC. 
- Vân dây màu xanh đậm 
- Có hai móc khóa ở hai đầu 
- Phải có biên bản kiểm định công chứng UBND 

kèm theo. 

 

750K có 
kiểm định 

 
 
 
 
 

 
 
 

43 

Dây cứu người VN (phi 16, độ dài bất kỳ) 
Hãng sản xuất: HANKO Vietnam 
Model: DCN01KT 
- Chất liệu nylon và Polyester.  
- Đường kính dây 16mm 
- Chịu lực tối đa: 250 kg.  
- Chiều dài : bất kỳ 
- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2s-7s.  
Cách thức: đan bện, có nhận gia công 2 đầu dây, có 
móc đi kèm 180.000đ/móc carabiner 

30.000đ/m 
phi 16 

 
26.000đ/m 

phi 14 
 

22.000đ/m 
phi 12 
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Dây cứu người VN (phi 14, độ dài bất kỳ) 
Hãng sản xuất: HANKO Vietnam 
Model: DCN100 
- Chất liệu Polyester, cáp lụa 
- Đường kính dây 14mm 
- Chịu lực tối đa: 200 kg.  
- Chiều dài : bất kỳ 
- Màu sắc: Trắng chỉ viền đen 
- Cách thức: đan bện, có nhận gia công 2 đầu dây, có 

móc đi kèm 60.000đ/móc carabiner 
Trọng lượng: khoảng 200g/m 

30.000đ/m 
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Dây cứu người VN (phi 14, độ dài bất kỳ) 
Hãng sản xuất: HANKO Vietnam 
Model: DCN100 
- Chất liệu Polyester, 3 tao 
- Đường kính dây 14mm 
- Chịu lực tối đa: 200 kg.  
- Chiều dài : bất kỳ 
Cách thức: đan bện, có nhận gia công 2 đầu dây, có 
móc đi kèm 100.000đ/móc carabiner 

21.000đ/m 
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Dây cứu người R40 CHINA (lõi thép, 40m, phi 10) 
Model: KT40M 
Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
- Cuộn dây: Vỏ ngoài bằng Manina chống cháy, bên 

trong lõi thép. 
- Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. 
- Đường kính dây 10 mm 
- Đường kính lõi thép 4 mm 
- Tải trọng tối đa: 250kg 
- Chịu lực kéo tối đa: 700kg.  
- Chiều dài tiêu chuẩn: 40m 
- Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s.  
- Chịu được nhiệt độ tối đa 700độC. 
Màu dây: Nâu 

1.100.000 
đ/cuộn 
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Dây cứu sinh kèm móc khóa hãm chống trượt  
Dài 100m 
Mã sản phẩm: KT100M 
Hãng sản xuất: ADELA 
Sản xuất tại: Đài Loan 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
- Chất liệu nylon và Polyester.  
- Đường kính dây 14mm 
- Chịu lực tối đa: 500kg.  
- Chiều dài : bất kỳ 
Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2s-7s.  

1.900.000 
đ/bộ 
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Dây cứu người  màu cam 
Model: KTO 
Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
- Đường kính dây 8 mm 
- Chịu lực tối đa: 100 kg. 
- Chuyên cứu hộ dưới nước, nổi được  
Chiều dài dây: 10/20/30m 

200.000đ 
/cuộn dài 

10m 
 

500.000đ 
/cuộn dài 

30m 
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Thang chữa cháy KTFEL-S 
Model: KTFEL-S 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 

290.000 
đ/m bao gồm 

móc vào 
tường 10/20 
không kiểm 

định 
 
 
 

295.000đ/m 
 Gồm tem + 

biên bản 
kiểm định 

 

 

 



+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Hiện có sẵn 10m, 15, 20m, các chiều dài khác đặt 
hàng 
Chiều rộng: 300mm 
 Khoảng cách giữa hai bậc: 335mm 
Trọng lượng: 0.68kg/m 
Chiều dày thành của bậc: 2.9mm 
Đường kính bậc: 22.5mm 
Bậc: Nhôm chống gỉ, thiết kế chống trơn trợt, giảm 
tối đa khả năng bị tuột tay hoặc trượt chân khi leo 
xuống. 
Cáp thép: 5mm, chống cháy, chống hóa chất. 
Có 2 móc để móc vào cửa sổ, ban công. 
Hai vạch đỏ phản quang ở hai bên thang. 
Móc bằng ống thép chịu carbon chịu lực, được sơn 
tĩnh điện màu đỏ, có tên hãng sản xuất rõ ràng trên 
móc, hai đầu móc bịt kín bằng thép carbon. Dùng để 
móc vào tường 10/20. 
Thanh chống tường: 10cm, hạn chế đung đưa và xoắn 
thang. 
Chịu lực mỗi bậc: 250kg, tổng tải trọng 2000kg cho 
toàn bộ thang. 
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Thang chữa cháy (thang dây cách điện) KTFEL-Y 
Model: KTFEL-Y 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải 
công chứng ở các phòng tư nhân) 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt 
Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng 
Hiện có sẵn 7m, 10m, 15m, 20m,30m…. 

- Khả năng chịu lực của thang cao với tải trọng lên 
tới 800 kg. 

- Trục thang là 2 dây chống cháy chất liệu Nilon 
Rope phủ Nomex chống cháy.  

- Kích thước bậc: Dài 360mm x D23mm  

300.000 
đ/m 

 

 

 



- Kích thước dây: 18mm  
- Trọng lượng thang 20m: 16kg 
- Trọng lượng thang 15m: 12kg 
- Trọng lượng thang 10m: 9kg 
- Có 2 móc sắt để móc vào ban công, cửa sổ 
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Thang dây chữa cháy 
Model: TDTH/KT-20 
Xuất xứ: HANKO Việt Nam 
Cắt độ dài bất kỳ theo yêu cầu của khách hàng. 
- Thang có thiết kế dễ sử dụng, khả năng chịu lực của 

thang cao với tải trọng hơn 1400 kg. 
- Vật liệu dây: Dây cẩu chống hoá chất, chịu nhiệt và 

an toàn. 
- Bậc được làm bằng thép chịu lực, chống hoá chất, 

chống ăn mòn 
- Độ dài thang: Bất kỳ 
- Kích thước: Rộng 33cm 
- Bước: 33cm 
- Móc: Chống gỉ, cường độ cao. 
Chịu lực: 1400kg 

90.000 
đ/m 
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Móc khóa Carabiner 
Mã sản phẩm: KTC1 
Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chữ D 
Chịu tải >22KN, in trên móc khóa 

90.000đ 
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Móc khóa Carabiner 
Mã sản phẩm: KTC2 
Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 

90.000đ 
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Móc khóa số 8 leo dây (35KN) 
Mã sản phẩm: KT35KN 
Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chất liệu: nhôm cường lực 
(sẵn màu đỏ và màu nhôm) 

240.000đ 
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Giá ba chân + tời/giá ba chân cứu hộ 
Model: HKTP01 
Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Bộ thiết bị cá nhân phục vụ cứu nạn, cứu hộ trong khu vực không gian hạn chế như: hang, hầm, hố sâu, ống 
khói, cống...(dây, khóa, móc, đai cứu hộ,...). 
Giá 3 chân được sử dụng làm việc trong không gian hạn chế (bồn,, tầng hầm…), được dùng làm thiết bị giá 
đỡ cho các sản phẩm chống rơi ngã khác: Tời kéo, cáng không gian hẹp, hệ thống giải cứu khẩn cấp 
Trọng lượng 1 bộ đầy đủ: 18.5kg 
Tải trọng làm việc: 200kg 

10.500.000 
đ/bộ 

 
 
 
 

 
 



Chiều cao tối đa: 2150mm 
Một bộ gồm: 

1. Giá 3 chân cứu hộ  

-Điều chỉnh độ cao và khóa được: Có  

-Chất liệu: bằng Nhôm đúc. 

-Chiều cao tối đa: 2.15m.  
-Chiều cao khi rút gọn: 1.34m 
-Độ rộng chân đế: 1.5m.  
-Điểm neo: 02. Chất liệu thép mạ  

-Đệm bảo vệ chân bằng cao su  

-Khóa neo chịu lực ròng rọc: 01  
-Giá công-xôn: Có, dùng để lắp ròng rọc cứu 
nạn.  
-Móc chịu lực cho bộ tời: Có  
-Tải trọng chịu lực: 10 kN (tương đương 1000 
kg lực)  
-Tải trọng làm việc: 220kg.  
-Kích cỡ bộ giá khi xếp: 1.4m x 0.4m   
2. Tời cứu hộ 
-Dây cáp: chất liệu thép không gỉ  
-Chiều dài dây cáp: 20m 
-Tay quay để kéo người lên: Có  
3. Ròng rọc 
4. Tùy chọn thêm cáng cứu hộ không gian 
hẹp/dây cứu hộ toàn thân (phần này phải 
mua thêm) 
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Dây thoát hiểm hạ chậm Hàn Quốc Seohan 
Nhà sản xuất: Seohan, Korea (www.shfnc.com) 
Nhà nhập khẩu: HANKO Việt Nam 
Giao hàng miễn phí tại HN 
Giấy tờ giao kèm: CO, CQ, hướng dẫn sử dụng 

- Sử dụng khi cần thoát hiểm hoặc điều kiện làm 
việc ở trên cao, khi xảy ra hoả hoạn, cháy nổ. 

- Cuộn dây có thiết kế dễ sử dụng, khả năng chịu 
lực tối đa lên tới 150 kg. 

- Độ dài dây: 
 20/30/39/42/50/60m, dây không bắt lửa, có lõi 
thép. 
- Vận tốc tụt: 0,75m/s 

Một bộ gồm:  
1. Cuộn dây 
2. Đai cứu người: 2 chiếc 
3. Bộ hãm ròng rọc: 1 chiếc 
4. Vít nở 
5. Móc khóa carabina 
6. Thanh chống gắn ban công 
7. Hộp đựng 

Bảo hành: 2 năm kể từ ngày giao hàng 

Loại 39m 
5.600.000đ/b

ộ đã gồm 
thanh chống 

 
Loại 60m 

6.600.000đ/b
ộ gồm thanh 

chống 
 

Loại 80m 
6.900.000đ/b
ộ gồm thanh 

chống 
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Dây thoát hiểm hạ chậm Hàn Quốc BIMATIC 
DEVICE hãng GSC 
(dây hạ chậm tốt nhất hiện nay tại Việt Nam) 
Nhà sản xuất: GSC, Korea (www.gsc.zone) 
Nhà nhập khẩu: HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+ Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu chính thức 
HANKO Việt Nam. 
+ Giấy chứng nhận Hợp quy CR được phép sử dụng 
sản phẩm tại VN (công chứng UBND) 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HAKNO Việt 
Nam. 
+ Tờ khai hải quan (cấp cho dự án/đơn hàng lớn) 

- Sử dụng khi cần thoát hiểm hoặc điều kiện làm 
việc ở trên cao, khi xảy ra hoả hoạn, cháy nổ. 

- Chât liệu dây: Lõi cáp thép 4mm, phủ Kevlar 
chống cháy, chống xoắn. 

- Vận tốc tụt: 1,2m/s 

- Thanh chống gắn ban công chất liệu Titan 
không gỉ, dày dặn, trọng lượng 5kg. 

- Dây đai: Có đệm cao su giảm sóc màu đỏ 
- Độ bền kéo sợi dây và đai thắt lưng: 

900~1000kg 
- Hộp điều tốc: Thép mạ titan 

- Kích thước hộp đựng: 29 x 19 x 28 (cm) 
Một bộ gồm:  

1. Cuộn dây 
2. Đai tụt: 2 chiếc 
3. Bộ hãm ròng rọc: 1 chiếc 
5. Móc khóa carabina 
6. Thanh chống gắn ban công titan 5kg (đã bao 
gồm) 
7. Hộp đựng 29 x 19 x 28 (cm) 

Bảo hành: 3 năm kể từ ngày giao hàng. 

Loại 15m giá 
4.700.000 
đ/bộ gồm 

thanh chống 
gắn ban công 

Loại 18m 
4.800.000đ/b
ộ gồm thanh 
chống gắn 
ban công 
Loại 21m 

4.900.000đ/b
ộ gồm thanh 

chống 
 

Loại 24m 
5.000.000đ/b
ộ gồm thanh 

chống 
 

Loại 27m 
5.100.000đ/b
ộ gồm thanh 

chống 
 

Loại 30m 
5.200.000đ/b
ộ gồm thanh 

chống 

 
 

 
 

Kèm theo giấy chứng 
nhận hợp quy CR 

được phép sử dụng 
sản phẩm tại VN 
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Thang chữa cháy AI 3,8m  
Mã sản phẩm: AI3.8 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 

Chiều cao tối đa (chữ A) 1.9 m,  
- Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3.8 m 
- Thang được cấu tạo bởi khóa tự động giúp chiếc 

thang có khả năng giữ các tư thế chữ A & I 

- Chiều dài rút gọn: 89cm 
Chất liệu: Nhôm 

3.050.000 
đ/chiếc 
(có sẵn 
nhiều) 
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Thang chữa cháy rút đôi AI4.4m 
Mã sản phẩm: AI4.4 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 

Kích thước 93x52,5x20 cm 
- Chiều cao  chữ I : 4,4  m 
- Chiều cao chữ A   : 2,2  m 
- Chiều dài rút gọn 0,92 cm 
- Độ dày nhôm 1.3-1.5mm 
- Trọng lượng 15 kg 
- Số bậc :  7 + 7  bậc 
- Chất liệu : Nhôm + Plastic 
- Màu sắc : Ống trắng  + Đai nhựa đen 
- Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131 
Bảo hành: 2 năm 

3.250.000 
đ/chiếc 
(có sẵn 
nhiều) 
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Thang rút 3.8m 
Mã sản phẩm: L3.8 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chất liệu nhôm 

3.000.000 
đ/chiếc  
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Thang rút 4.4m 
Mã sản phẩm: L4.4 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chất liệu nhôm 

3.400.000 
đ/chiếc  
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Thang rút 3.2m 
Mã sản phẩm: AI3.2 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chất liệu nhôm Nikita, china 

2.400.000 
đ/chiếc  

 

 

63 

Thang nhôm thẳng 
Mã sản phẩm: KTL1 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
 

350.000 
đ/m 
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Thang 4 đoạn 
chữ A= 3m , duỗi thẳng lên =  6m 

2.950.000 
đ/cái  
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Thang nhôm 2.5m chữ A 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
 
 

1.550.000 đ/ 
cái 
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Thang chữa cháy thang 3 đoạn 7,25m 
Mã sản phẩm: L7.25 
Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
 

5.500.000đ 
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Thang chữa cháy có chân chống phụ korea 
Xuất xứ: pongsang, Korea. 

- Kích thước kéo dài chữ A2 : 2,11 m 
- Kích thước rút gọn chữ A1 : 2,6   m 
- Kích thước kéo dài chữ  I2  : 4,4  m 
- Kích thước rút gọn chữ  I1  : 1,26 m 
- Trọng lượng thang:13 kg 

- Tải trọng tối đa: 100 kg 
-  Vật liệu: Hợp kim nhôm 
Kèm theo chân chống 

4.750.000 
đ/chiếc 
(có sẵn 
nhiều) 
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Bình dưỡng khí  SCA680KT Hàn Quốc  
(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh 
sát PCCC bản công chứng tại UBND phường, không 
phải phòng công chứng tư nhân) 
Model: SCA680KT 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ đi kèm hàng: 
+ CQ: bản gốc cho riêng số seri của mỗi bình 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO 
Việt Nam. 
+ Chứng chỉ ISO9001:2008: Sao y nhà sản xuất. 
+ Chứng chỉ kiểm định EC của tổ chức DNG GL 
Germany kiểm định theo số serri của bình: có dấu 
của nhà SX 
+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC VN : công 
chứng 

1. Thông số xy lanh:  Gồm 3 lớp 
+ Lớp ngoài cùng: Phải là sợi cacbon được bảo vệ 
bằng 2 tấm đệm silicol chống sốc. 
+ Lớp giữa: Phải thể hiện toàn bộ thông số của 
bình, hãng sản xuất, model, số serri, ngày sản 
xuất, tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị. (phần thông 
số phải nằm chìm hoàn toàn tại lớp giữa của 
xylanh và phải được phủ carbon dày 2mm ra 
ngoài) 
+ Lớp trong cùng: Sợi thủy tinh chống cháy kết 
hợp nhôm 6061. 

25.000.000 
đ/bộ không 
kiểm định 

 
 

25.500.000 
đ/bộ có tem 
+ biên bản 
kiểm định 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



- Phải có số serial riêng cho mỗi bộ thở: Số seri trên 
giấy kiểm định và CQ phải trùng khớp với số serri 
bên trong chai khí. 
- Phải có chân đế giúp bình tự đứng vững khi sạc khí 
và khi không làm việc. 
- Thể tích xy lanh: 6.8lít 
- Trọng lượng xylanh: 3.95kg 
- Kích thước xylanh: 157x530mm 
- Lượng không khí: 2040lít 
- Nhiệt độ hoạt động: -30 – 60độ C 
- Thời gian thở liên tục: 50-60 phút 
- Tuổi thọ 15 năm 
- Áp suất nạp đầy: 30MPA 
- Áp suất thử nghiệm: 50MPA 
2. Mặt nạ 
-Vật liệu khung: EPDM 
- Vật liệu kính: Polycarbonate 
- Vật liệu dây đeo: M–Aramid 
-Trọng lượng: 0.52kg 
3. Hệ thống dây dẫn khí:  
-Rivaflex vật liệu FRB chống cháy ¼ inch, WP20. 
4. Van nhu cầu thở 
-Phải có nắp silicol đỏ bảo vệ khi không hoạt động, 
tránh bụi làm tắc đường thở. 
-Trọng lượng: 0.3kg 
5. Đồng hồ đo áp suất  
- Có còi cảnh báo tại mức áp xuất: 5.5±0.5MPa 
- Độ ồn chuông cảnh báo >90dB 
6. Hộp đựng: 
-Hộp nhựa chống sốc bên trong: Màu cam 
-Hộp carton bên ngoài: Phải thể hiện rõ thông tin nhà 
sản xuất. 
7. Dây đeo lưng:  
-Chất liệu FRB M–Aramid chống cháy, có phản 
quang.  
-Thiết kế đặc biệt chuyển trọng lượng từ vai sang 
hông. 
Sản phẩm được bảo hành miễn phí 2 năm cho các lỗi 
kỹ thuật. 
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Bình dưỡng khí carbon RHZK6.8/30 china 
Mã sản phẩm: RHZK6.8/30 
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Thể tích: 6.8lit 
- Trọng lượng chai khí: 4.2kg (rỗng) 
- Trọng lượng toàn bộ cả phụ kiện: 12.5kg 
- Chất liệu: Sợi các bon. 
- Bình thở: 6.8lít 
- Lượng không khí: 2040lít 
- Thời gian thở liên tục: 40-60 phút 
- Tuổi thọ 10 năm 

9.100.000  
đ /bình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- Bình dễ dàng tháo rời để nạp khí. 
- Áp suất: 30MPA 
Một bộ bao gồm: 

1. Dây đeo lưng 
2. Van cấp khí 
3. Bộ phận giảm áp 
4. Mặt nạ 
5. Xilanh khí 
6. Dây dẫn khí 
7. Hộp đựng nhựa chống sốc 

Quyển hướng dẫn sử dụng.  
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Bình dưỡng khí thép RHZK6.0/30- china  
Mã sản phẩm: RHZK6.0/30 
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Thể tích: 6lit, bình thép 
- Trọng lượng bình: 20kg 
- Chất liệu: Thép  
- Bình thở: 6lít 
- Lượng không khí: 1800lít 
- Thời gian thở liên tục: 40-60 phút 
- Tuổi thọ 10 năm. 
- Áp suất: 30MPA 
Một bộ bao gồm: 

Dây đeo lưng 
Đồng hồ đo khí 
Van cấp khí 
Bộ phận giảm áp 
Mặt nạ 
Xilanh khí màu vàng 
Dây dẫn khí 
Hộp đựng nhựa chống sốc màu cam/đen 

Chứng chỉ gốc của nhà SX 

7.200.000 
đ/bình 
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Bình dưỡng khí 15 phút/10 phút 
Model: THRS15 
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
- Thời gian thở >15 phút.  
- Thể tích chai khí: 3,0L (loại 10phút = 2L) 
- carton size: 60*30*25cm 
- Vật liệu: Thép cường độ cao 
- Áp suất: 21 MPA 
- Nhiệt độ cất trữ: -20độ C đến + 65độ C 
- Oxigen đã được nạp đầy trong hệ thống. 
- Quy cách đóng gói: Hộp carton 
- Tuổi thọ của thiết bị: ít nhất 10 năm  

Một bộ bao gồm: 
1. Chai khí 
2. Túi đựng chai khí màu vàng 
3. Dây đeo vai 

Loại bình 15 
phút 3.850.000 

đ/bộ  
 

loại 10 phút 
giá 

3.700.000đ 

 
 

 



4. Bộ mặt nạ màu cam 
5. Đồng hồ đo áp lực 
6. Dây dẫn khí 
7. Hộp đựng carton 

Giấy tờ đi kèm. 
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Bình dưỡng khí xe đẩy  
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
- Loại xe đẩy 2 bình 
- Loại xe đẩy 4 bình 

Xe đẩy 2 
bình 

34.000.000đ 
 

Xe đẩy 4 
bình 

45.000.000đ 
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Máy thở cung cấp khí tươi sạch chạy điện ống dài 
dùng 1 người 
(có loại dùng 2,3,4 người) 
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Dùng trong nhà máy hóa chất, bồn cao, ximăng, gang 
thép, cứu hộ cứu nạn… 
Gồm 3 bộ phận: Máy tạo oxy, ống, mặt nạ 
Ống dài: 20m (tùy chọn dài thêm, tối đa 100m) 
Lưu lượng khí của máy tạo oxy: 12m3/h 
Áp suất gió: 7.5kpa 
Điện: 220V AC/50HZ 
Lượng khí cung cấp 30L/min~350L/min 

1 người 
10.000.000 

đ/bộ 
 

2 người 
12.800.000 

đ/bộ 
 

3 người 
15.500.000 

đ/bộ 
 

4 người 
18.100.000 

đ/bộ 
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Mặt nạ ống dài 
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Dùng trong nhà máy hóa chất, bồn cao, ximăng, gang 
thép, cứu hộ cứu nạn… 
ống 10m 

4.500.000 
đ/bộ 
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Bình dưỡng khí 
HYZ4 RHZYN240 
Thời gian thở 4 tiếng 
Hãng sản xuất: Hồng Tân 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Áp suất làm việc: 20mpa 
Thể tích bình khí: 2.4L 
Lượng không khí dưới điều kiện chuẩn: 480L 
Bộ lọc: 2.2kg 
Kích thước: 510*370*170mm 
Trọng lượng: 9.5kg (không tính bộ lọc) 

19.500.000 
đ/bộ 
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Bình tự cứu 30 phút 
Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn 
Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút 
Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút 

1.450.000 
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Bình tự cứu 45 phút 
Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn 
Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút 
Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút 

1.600.000đ 
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Bình tự cứu 60 phút 
Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn 
Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút 
Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút 

2.400.000đ 
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Bình tự cứu 30 phút 
Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn 
Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút 
Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút 

1.450.000đ 
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Bình dưỡng khí Oxy 
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
(Đã gồm khí + van+ đồng hồ + mồm thở), chỉ việc 
sử dụng 
 

Loại 5L giá  
1.600.000đ 

 
Loại 8L giá 

1.600.000đ/b
ộ  
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Xe đẩy bình Oxy 
Hãng sản xuất: ROSH 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
 

Loại 40L giá 
1.480.000đ 

Loại 10L giá 
1.180.000đ 
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Mặt nạ chống khói 30 phút china 
Model: TZL30 
Hãng sản xuất: JUAN 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Thời gian sử dụng: 30 phút 

Mã TZL30 
100.000đ/cái  
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Mặt nạ chống khói XHZLC40 China 
Model: XHZCL 40  
Hãng sản xuất: JUAN 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
1,  Model: XHZCL 40, hàng bình thường. 
2, Model: XHZCL 40 có nhãn CE trên vỏ hộp 
(hàng nhà máy) 
Chữ “FIRE ESCAPE MASK” bằng phản quang dễ 
nhìn trong đêm tối. 
Túi hút chân không (có mũi tên OPEN màu đỏ, phân 
biệt với các loại hàng rẻ tiền, không có ký hiệu này) 
Bao bì: 100% tiếng anh, có nhãn CE trên hộp. 
Thời gian sử dụng: 40 phút 
-Phần đầu mặt nạ: tráng nhôm 
-Kính nhìn trong suốt. 
-Bên trong là cao su mềm, sử dụng dễ chịu 
-Tầng lọc chất độc là chất liệu than hoạt tính, tầng lọc 
khói bằng chất liệu sợi siêu mịn,  
CO nồng độ 2500ppm >40 phút 
HCN nồng độ 400ppm >40 phút 
HCL nồng độ 1000ppm >40 phút 

XHZLC40 
hàng thường 

giá  
140.000 đ/cái 

 
 
 
 

XHZLC40 
hàng có 

nhãn CE giá  
180.000 đ/cái 

 

 
Hàng thường 140K 

 
Hàng có nhãn CE trên 

hộp 180K 



Trọng lượng 700g  
Kích thước hộp đóng gói: 216*100*140mm 
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Mặt nạ chống khói  KT-40 
Model: KT-40 
Hãng Sunrise: Công nghệ Nhật Bản 
 Lọc các loại hơi và khí độc phát sinh trong đám 
cháy, đặc biệt là khí CO. 
Giúp người sử dụng thở và thoát hiểm trong 40 phút. 
Bảo vệ mắt và vùng mặt của người sử dụng trước tác 
hại của nhiệt độ và khói. 
Thông số kỹ thuật: 
CO nồng độ 2500ppm: Thời gian bảo hộ > 40 phút 
HCN nồng độ 400ppm: Thời gian bảo hộ > 40 phút 
HCL nồng độ 1000ppm: Thời gian bảo hộ > 40 phút 
Khả năng lọc vi hạt : >95% 
Trọng lượng sản phẩm : 820g 
Nhiệt độ bảo quản : 0-40 độ 
Lọc được cả khí độc hại Xyanua 
Khả năng lọc khí hít vào: 95L/phút nhỏ hơn 800pa 
Khả năng lọc khí tthở ra:  95L/phút nhỏ hơn 300pa 
Hệ số thấm dầu: nhỏ hơn 5% 

590.000 
đ/cái 
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Mặt nạ Nga 
Một bộ gồm: phin lọc, túi, mặt nạ 

180.000đ/bộ 
 
 

>10 cái giá 
170K 
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Mặt nạ phòng độc quân sự loại giao tiếp được 
Thiết kế dùng cho lính cứu hỏa/lính cứu hộ/nhân viên 
chống vũ khí sinh học…có thể nói chuyện giao tiếp 
được với nhau trực tiếp hoặc thông qua bộ đàm/điện 
thoại trong quá trình làm nhiệm vụ. 

2.900.000 
đ/chiếc 
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Mặt nạ chống khói CM2 
Hãng: DOBU Life Tech, Korea 
Thời gian sử dụng: 10 phút. 
Hạn bảo quản: 2 năm 
 

850.000 
đ/bộ 
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Chăn dập lửa màu gold vàng (korea) 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 

 Model KT 
1.0x1.0m giá 

370.000 
đ/chiếc 

 
Model KT 

1.2x1.2m giá 
410.000 
đ/chiếc 

 

 
 



+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO 
Việt Nam. 
+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt 
Nam. 
Vật liệu: Sợi thủy tinh chống cháy chịu nhiệt 
Độ dày: 0.5mm 
Chịu được nhiệt độ: 700 độ C 
Màu sắc chăn: Phải là màu nâu gỗ (tan)  
Khuy tròn kim loại: Phải gồm 4 khuy tại 4 góc chăn. 
Có sẵn trong kho mỗi loại >200 chiếc 

Model KT 
1.5x1.5m 

Giá 550.000đ 
 

Model KT 
1.8x1.8m giá 

620.000 
đ/chiếc 

 
Model KT 
2.0 *2.0m 

680.000đ/chi
ếc 
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Chăn  dập lửa chống cháy  
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Giao kèm CO, CQ 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Vật liệu: Sợi thủy tinh 
Tính năng: chống cháy, chịu nhiệt 
Không bị mục, chống ăn mòn, không độc 
Có dây cầm màu đen. 
Màu sắc chăn: Trắng 
Chịu được nhiệt độ 500 độ 
 

 Loại 
1.0x1.0m giá 

200.000  
 

Loại 
1.2x1.8m giá 

260.000  
 

Loại 
1.8x1.8m giá 

280.000 
  

Loại 2.0 
*2.2m 

330.000đ/chi
ếc 
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Chăn chiên  
Hãng: HANKO Vietnam 
Kích thước: 2m x 1,6m 

200.000 
đ/cái 
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Chăn amiang 
china 
 

500.000đ/cái 
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Chăn dập lửa hộp nhựa treo tường PVC đỏ 
Model: 1.8m x1.2 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Vật liệu: Sợi thủy tinh 
Tính năng: chống cháy, chịu nhiệt 
Không bị mục, chống ăn mòn, không độc 
Có dây cầm màu đen. 
Màu: Trắng 
Chịu được nhiệt độ: không bị chảy, không cháy, 
không co  
Hộp màu đỏ treo tường được kích thước 17*35*3.7cm 

650.000 
đ/chiếc 
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Cuộn vải chống cháy thủy tinh  
Model: 1m*25m*0.1mm 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Kèm Co, CQ 
Vật liệu: Sợi thủy tinh phủ vernia 
Tính năng: chống cháy, chịu nhiệt 
Màu: vàng nâu 
Không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại axit và 
kiềm, các loại dung môi tẩy rửa. 
Độ dày: 1mm dày * rộng 1m * 25m/cuộn 
Chịu được nhiệt độ: 1000 độ C, không bị chảy, không 
cháy, không co  
Đựng hộp carton 
Tiêu chuẩn: EN 1869:1997 

3.900.000 
đ/cuộn 

 
(bán nguyên 

cuộn) 
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 Đèn pin cho lính cứu hỏa 
Model: KM- 2656N  
Hãng sản xuất: KAMI Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Cấu trúc chuyển đổi từ trường đảm bảo không gây 
cháy nổ. 
Đèn có vít an toàn đảm bảo không gây cháy nổ 
Vỏ nhựa, sạc được 
Thời gian sáng liên tục : 10h cao, 12h thấp. 
Tuổi thọ : >500 lần sạc điện 
Sạc điện 
Phạm vi chiếu xa tối đa: 150m 
Bóng đèn Led, công suất 5W. 
Nguồn: AC110N-240V/50-60Hz, 0.12A 

360.000 
đ/chiếc 
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 Đèn pin cho lính cứu hỏa 
Model: BLT 9653  
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Cấu trúc chuyển đổi từ trường đảm bảo không gây 
cháy nổ. 
Đèn có vít an toàn đảm bảo không gây cháy nổ 
Vỏ nhựa đỏ đen, sạc được 
Thời gian sáng liên tục : 10h cao, 12h thấp. 
Tuổi thọ : >500 lần sạc điện 
Sạc điện 
Phạm vi chiếu xa tối đa: 180m 
Bóng đèn Led, công suất 8W. 
Nguồn: AC110N-240V/50-60Hz, 0.12A 

340.000 
đ/chiếc 
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Đèn pin  
Model: KM- 2626 
Hãng sản xuất: KAMI Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Nguồn điện sạc: 220V/50Hz 

220.000 
đ/chiếc 

 
 
 

 



Chất liệu: Nhựa cao cấp 
Bình acquy 6V*5Ah 
Dòng điện  sạc: 350ma 
Thời gian sạc 16-24h 
Thời gian thắp sáng: 7-14h 
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Đèn pin  
Model: KM- 2631 
Hãng sản xuất: KAMI Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Nguồn điện sạc: 220V/50Hz 
Chất liệu: Nhựa cao cấp 
Bình acquy 6V*5Ah 
Dòng điện  sạc: 350ma 
Thời gian sạc 16-24h 
Thời gian thắp sáng: 7-14h 

200.000 
đ/chiếc 
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Đèn pin ánh sáng vàng PCCC 
(đèn pin chữa cháy chuyên dùng trong PCCC, đèn 
pin cao su chống nước, đèn pin mũ rơm) 
Hãng sản xuất: ROSH, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chất liệu cao su, chống sốc và có giăng chống nước, 
dùng môi trường khói. 
Loại đèn kiểu mũ rơm, viền vàng. 
Màu ánh sáng: vàng 
-Loại dùng 2 pin đại, ánh sáng vàng, một bóng 
(không gồm pin) 
Kích thước: 19x 6.7cm. Trọng lượng: 0.25kg 
Chiếu xa tối đa: 10m 
-Loại dùng 3 pin đại (không gồm pin) 
Kích thước: 25x 6.7cm. Trọng lượng: 0.3kg 
Chiếu xa tối đa: 30m 

Loại 2 pin  
120.000 
đ/chiếc 

không gồm 
pin 

 
 

Loại 3 pin  
180.000 
đ/chiếc 

không gồm 
pin 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

99 

Đèn pin siêu sáng, sạc điện, vỏ nhôm 
Model: SWAT 
Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Gắn được trên mũ của lính cứu hỏa, dùng cho cảnh 
sát, nhân viên cứu hộ. 
Vỏ nhôm 
Chiếu xa: 200m 
Thời gian sử dụng: 110.000 giờ siêu bền. 
Kích thước : 152x 34x 28mm  
Trọng lượng : 176g 
Một bộ gồm: Đèn, pin, sạc điện, hộp đựng. 

210.000đ/bộ 
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Đèn pin WLF-403 350.000đ/cái 
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 Đèn pin phòng nổ (chống nổ ánh sáng vàng) 
xuất xứ: Hãng Dongtai  
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Có chứng chỉ chống nổ cho từng chiếc. 
Cấu trúc chuyển đổi từ trường không gây cháy nổ 
Vật liệu vỏ: Nhôm ZDL102 sơn tĩnh điện 
Tiêu chuẩn chống nổ:IP65 
Độ sáng: 130lumen 
Nhiệt độ hoạt động: 200C--+500C 
Tầm chiếu xa :300M 
Pin: Đại 
Kích thước :130*225MM 
Trọng lượng: 1.1KGS 

900.000 
đ/chiếc 

 

 

102 

Đèn đeo trán (loại sạc điện, siêu sáng) 
Model: 1836A LED 
Hãng: ROSH công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Loại sạc điện 
Tầm chiếu xa: 300m (ghi trên vỏ) 
Thời gian sang khi sạc đầy: 20 giờ (ghi trên vỏ) 
Cường độ sang 800lm (ghi trên vỏ) 
Ánh sang LED 
Chip: 1XCree LED 

188.000đ/cái 
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Tháp đèn cho lính cứu hỏa/cứu hộ 
Model: KTRALS9936 
Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o High Flux LED 36W  
o Ắc quy 10Ah 
o Cấp độ chiếu sáng từ 2200Lm 
o Độ rọi tia sáng: 15°/Spotlight, 90°/Floodlight 
o Thời gian sáng: Thấp 34 giờ, cao 11h 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
Trọng lượng:  10kgs 

4.600.000 
đ/cái 
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Loa cầm tay, dùng pin 
Nhãn hiệu: Century, hãng HANKO Việt Nam. 
Mã: XB 11S loại 6 pin con thỏ, có còi hú 
Trở kháng: 8Ω 
Công suất: 25W – 35W 
Có còi hú – nhạc đệm, có mic kèm theo. 
Mã: XB 7S loại 4 pin con thỏ 
Trở kháng: 8Ω 
Công suất: 15W – 25W 
Có còi hú – nhạc đệm, có mic kèm theo. 

Loại 6 pin 
giá 

370.000 
đ/chiếc chưa 

pin 
 

Loại 4 pin 
giá 

320.000 
đ/chiếc chưa 

pin 
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Loa cầm tay, dùng pin, màu đỏ đô 
Thương hiệu: Century, hãngViệt Nam. 
Mã: XB 11S loại 6 pin con thỏ, có còi hú 
Trở kháng: 8Ω 
Công suất: 25W – 35W 
Có còi hú – nhạc đệm, có mic kèm theo. 

Loại 6 pin, 
đỏ đô giá 
370.000 

đ/chiếc chưa 
pin 
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Loa Toa (indonexia) + CO, CQ 
Mã ER1215S 

1.500.000đ/c
ái 

Màu đỏ 
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Loa Toa (indonexia) + CO, CQ 
Mã ER1215 
 
 
 
 
 

1.500.000đ/c
ái 

Màu trắng 
xám 
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Dụng cụ phá dỡ đa năng 
Model: 700A 
Hãng sản xuất: ROSH công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chuyên dùng cho lực lượng cứu hỏa. 
Bẩy các khóa và mở cửa chỉ trong vài giây và dễ dàng 
đực thủng các tường bằng khối gạch và bê tông chỉ 
trong vài phút. 
Thân cán một đầu có tay cầm đầu còn lại có thể được 
lắp với đầu đục dẹt bản rông, vấu cắt kim loại, đục 
nhọn, đục dẹt bản hẹp hoặc vấu bẻ khóa. 
Trọng lượng: 19,6kg/bộ 
Trục bẩy bằng vật liệu Q235, được mạ hóa niken không 
qua điện phân. 
Gồm 7 công cụ khác nhau 
Kích thước hộp nhôm: 782*72*70mm 
 

Đóng gói 
hộp  nhôm 

giá  
6.500.000đ/b

ộ 
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Dụng cụ phá dỡ đa năng 
Model: 700D 
Hãng sản xuất: ROSH công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Chuyên dùng cho lực lượng cứu hỏa. 
Bẩy các khóa và mở cửa chỉ trong vài giây và dễ dàng 
đực thủng các tường bằng khối gạch và bê tông chỉ 
trong vài phút. 
Thân cán một đầu có tay cầm đầu còn lại có thể được 
lắp với đầu đục dẹt bản rông, vấu cắt kim loại, đục 
nhọn, đục dẹt bản hẹp hoặc vấu bẻ khóa. 
Trục bẩy bằng vật liệu Q235, được mạ hóa niken không 
qua điện phân. 
Gồm 7 công cụ đục phá khác nhau + 1 trục chính 

5.500.000đ/b
ộ 
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Bộ thiết bị phá dỡ đa năng loại nhỏ 
Model: PDN 
Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Gồm 3 món:  
Kìm cộng lực 60cm: 350.000đ 
Rừu phá dỡ 1kg: 250.000đ 
Xà cầy 80cm: 160.000đ 

Kìm 
350.000đ 
Rừu 
250.000đ 

Xà cầy 
160.000đ 
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Bộ thiết bị phá dỡ đa năng loại to 
Model: PDT 
Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Gồm 3 món:  
Kìm cộng lực 90cm: 420.000đ 
Rừu phá dỡ 90cm: 340.000đ 
Xà beng 1,2m: 290.000đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kìm 
420.000đ 
Rừu 
340.000đ 

Xà beng  
290.000đ 
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Rừu chữa cháy KTAXE105 Korea 
Model: KTAXE105 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Xuất xứ: KT FIRE CORP Korea. 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO 
Việt Nam. 
Loại: Cán gỗ cách điện, phải có tên nhà sản xuất rõ 
ràng trên cán rừu. 
Vật  liệu:  Thép  cacbon  cường  độ cao 105Mn, có một 
móc nhọn. 
Kích thước: 95cm dài * dài lưỡi 26cm * rộng lưỡi 9cm 
Trọng lượng: 2,5kg/chiếc 
Lưỡi rừu có áo cao su bảo vệ chắc chắn. 
Sơn đỏ 1/3 cán, cán đẽo gọt thẩm mỹ 

530.000đ 
cái 
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Rừu phá dỡ pccc 
Model: KTRIU1 
Hãng: KT Vietnam 
Cán gỗ: Sơn đỏ 
Kích thước: 90cm dài * dài lưỡi 26cm * rộng lưỡi 9cm 
Trọng lượng: 2.0kg 
Lưỡi: Sơn đỏ 2/3, thép carbon 
Có móc nhọn dùng để phá kính. 
 

370.000 
đ/chiếc 
(có sẵn 
nhiều) 
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Rừu phá dỡ pccc 
Model: KTRIU1 
Hãng: KT Vietnam 
Cán gỗ: Sơn đỏ 
Kích thước: 90cm dài * dài lưỡi 26cm * rộng lưỡi 9cm 
Trọng lượng: 2.0kg 
Lưỡi: Sơn đỏ 2/3, thép carbon 
Có móc nhọn dùng để phá kính. 

370.000 
đ/chiếc 
(có sẵn 
nhiều) 
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Rừu phá dỡ pccc 
Model: KTRIU2 
Hãng: KT Vietnam 
Cán gỗ: Sơn đỏ 
Kích thước: 90cm dài * dài lưỡi 24cm * rộng lưỡi 8cm 
Trọng lượng: 1.8kg 
Lưỡi: Sơn đỏ 2/3, thép carbon 
Có móc nhọn dùng để phá kính. 

340.000 
đ/chiếc 
(có sẵn 
nhiều) 
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Rừu phá dỡ pccc 
Model: KTRIU4 
Hãng: KT việt Nam 
Cán 40cm, 1kg. 

180.000 
đ/cái 
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Búa phá dỡ pccc/rừu phá dỡ chữa cháy 
Model: KTRIU5 
Hãng: HANKO Việt Nam, cung cấp giấy xuất xưởng. 
Dùng   cho   lính   cứu   hỏa   đập   phá chướng  ngại  
vật,  phá  cửa kính,  chặt dây thép… 
Vỏ bọc: Cao su chống cháy, cách điện 
Chiều dài vỏ bọc cao su: 23cm 
Vật  liệu:  Thép  cacbon  cường  độ cao 85Mn mạ 
Crôm. 
Kích thước dài 30cm * rộng 16cm 
Trọng lượng: 1 kg 

240.000đ 
(có sẵn 
nhiều) 
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Búa thoát hiêm oto 
Xuất xứ: China 
Trọng lượng: 145gr 
Kích thước: 19.2cm x 7,3cm x 3.4cm 

100.000đ/cái 
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Búa thoát hiêm oto 80.000đ/cái 

(còn 8 cái)  
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Búa thoát hiểm oto 
Model: KT20 
Xuất xứ: Hãng HANKO Việt Nam 
Kích thước: 7.5cm*13.5cm 
Một đầu nhọn, một đầu bằng. 
Trọng lượng 150g, có dao cắt ở cán búa. 

90.000đ/cái 
Có nhiều 
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Búa thoát hiểm 
Model: KT2, KT3, KT5 
Xuất xứ: Hãng HANKO Việt Nam 
Trọng lượng: 0.5kg, 2kg, 3kg và 5kg 
Sơn màu đỏ 
Cán dài 80cm + búa 10cm= 90cm 

Loại 0.5kg 
giá 100.000đ 

 
 

Loại 3.0kg 
giá 250.000đ 

 
Loại 5kg giá 

400.000đ 

 

122 
Búa đèn vàng 150.000đ 
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Búa đèn + còi đỏ cam 180.000đ 
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Xà beng cứu hỏa  
Model: KT1.0/KT1.2:/KT1.5 
Xuất xứ: HANKO Việt Nam 
Một đầu nhọn, một đầu dẹt 
Màu đỏ 
Chuyên dùng cho lính cứu hỏa 

Loại 1m giá 
290.000đ/cái 

 
Loại  1,2m 
giá 400.000 

đ/chiếc 
 

Loại  1,5m 
giá 420.000 

đ/chiếc 
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Xà cầy  
Xuất xứ: HANKO Việt Nam 
Một đầu nhổ đinh, một đầu dẹt 
Màu đỏ 
Chuyên dùng cho lính cứu hỏa 

Loại 70cm 
giá 140.000đ 

 
Loại 90cm 

Giá 180.000đ 
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Búa chim cứu hỏa 
 

230.000 
đ/chiếc 
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Kìm cộng lực 90cm = 36” 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Chiều dài: 90cm 
Tải cắt: 104kg 
Cán sơn tĩnh điện, có tay cầm bằng nhựa 

510.000 
đ/chiếc 
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Kìm cộng lực 60cm =24” 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chiều dài: 60cm 
Tải cắt: 61kg 
Cán sơn tĩnh điện, có tay cầm bằng nhựa 

450.000 đ 
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Cưa tay 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Màu đỏ cam 
Dùng cứu hỏa 
Hình chữ D, răng to 

140.000 
đ/chiếc 
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Bồ cào  
Nhà sản xuất: HANKO Việt Nam  
7 răng 
Cán 1.0m/cán 1.5m sơn đỏ hoặc sơn đỏ trắng 
 

Bồ cào có 
cán 200.000 

đ/chiếc 
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Câu liêm cán gỗ  
Nhà sản xuất: HANKO Việt Nam 
Cán 1.2m sơn đỏ hoặc sơn đỏ  

 
 

Loại có cán 
gỗ 210.000 

đ/chiếc 
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Xẻng chữa cháy 
Model: KTXENG 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Lưỡi xẻng: màu đỏ cam, sơn tĩnh điện 
Thép không gỉ, sơn tĩnh điện. 
Cán xẻng: Sơn màu đỏ, cán dài 1m 
Tổng chiều dài: 1.2m 

160.000 
đ/chiếc cán 
gỗ sơn đỏ 
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Xô chữa cháy 
Model: KTXO 
Chất liệu: Cao su hoặc thép 
Màu sắc: Xanh/đỏ/đen 
Chịu va đập, khó vỡ 
Có quai xách 

120.000 

đ/chiếc loại 
thép  

 
40K/cái xô 

cao su 
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Phuy chữa cháy đựng cát 200L 
Model: KTPHUY200 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Có chữ PCCC màu trắng 
Màu sắc đỏ như hình 

620.000 
đ/chiếc 200L 
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Phuy chữa cháy đựng cát  
Model: KTPHUY100 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Có chữ PCCC màu trắng 
Màu sắc đỏ như hình 

450.000đ/chi
ếc 100L 
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Vỉ dập lửa/bàn dập lửa/chổi dập lửa (cán sơn đỏ 
tĩnh điện) 1.5m 
Model: KTCHOI 
Hãng: HANKO Vietnam 
Cung cấp giấy xuất xưởng 
– Cán cầm màu đỏ, màu đặc trưng cho phương tiện 
phòng cháy chữa cháy 
–  Lưỡi vỉ: Làm bằng inox chịu nhiệt độ cao và có tính 
đàn hồi. 
–Bàn dập lửa:  Bàn được kết cấu bởi 13 lưỡi nhỏ ghép 
lại với nhau, kích thước mỗi lưỡi dài: 45 cm, rộng: 2,5 
cm, dày: 0,5 mm. 
–Cán: Cán được làm bằng tuýt thép D26.5mm có chiều 
dài 1,5 m. Liên kết cán và lưỡi vỉ bằng liên kết hàn 
ghép và đinh bulong. 
– Mầu sơn: Cán cầm được sơn tĩnh điện màu đỏ, tạo 
độ bền cho dụng cụ. 
– Tính năng dùng để dập lửa, những đám cháy lớn lan 
tràn nhanh…dùng tốt nhất khi bị cháy rừng 

370.000 
đ/cái  
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Dao dựa chữa cháy rừng 
Model: KTDAO70 
Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam 
Cung cấp giấy xuất xưởng 
- Lưỡi dao được làm bằng thép cứng, cán dao bằng 
gỗ. 
- Chiều dài lưỡi: 30 cm, Chiều dài cán: 40cm, mũi 
quắm chuyên dụng. 
- Chiều dài lưỡi: 40 cm, Chiều dài cán: 60cm, mũi 
quắm chuyên dụng. 
 - Màu sắc cán: Màu đỏ 
 - Chuyên dụng chữa cháy Rừng. 

200.000 
đ/cái 
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Bộ dao cắt chuyên dùng trong CHCN, PCCC 
Dao cắt đa năng 
Model: ZC-4000 
Hãng : Hana tool, Korea 
Dụng cụ cắt đa năng, dao cắt cứu hộ cứu nạn loại cao 
cấp, chuyên dụng, Dụng cụ cắt đa năng Hanatool Multi 
Cutter ZC-4000 
Vật liệu siêu cường lực Tungsten, có thể cắt hầu hết 
các loại vật liệu siêu cứng như thủy tinh, gạch men, 
sắt, nhôm. 
 gồm: 
1 dao Tungsteng cắt thủy tinh, gạch men, đá xanh, 
gạch, sắt, nhôm, inox, đinh ốc. 
1 dao cưa gỗ chuyên dụng cho cưa gỗ, ống nhựa, vật 
liệu nhựa. 

950.000 
đ/cái 

 



1 dao chuyên cắt kính và bẻ kính. 
1 dao mài chuyên dụng để mài dao, búa, kéo trong tích 
tắc.  
Kích thước: 285*35*27cm 
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Khóa mở trụ nước (loại chuyên dụng, mở được 
nhiều loại trụ nước theo tiêu chuẩn thông tư 56 của 
Bộ công an) 
Mã sản phẩm: KT1.50 
Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam 
Sản xuất tại: Việt Nam 
Cung cấp kèm theo phiếu xuất xưởng của KT VN 
Vật liệu bằng gang/thép 
Trọng lượng: 1.5kg 
Dài: 43cm 
Kích thước đầu mở ngũ giác: 3*5cm 
Kích thước đầu mở tam giác: 5*3cm 
Kích thước đầu mở khớp nối: 13cm 

310.000 
đ/cái 

(Có sẵn 
nhiều) 
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Khóa mở trụ nước 
Mã sản phẩm: KT1.00 
Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Cung cấp kèm theo CO, CQ 
Vật liệu gang 
Chiều dài khóa : 32 cm 
Vòng ngũ giác : 2cm 
Được đúc liền 

200.000đ/cái 
(Có sẵn 
nhiều) 
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Bộ đàm Kenwood TK308  
Xuât xứ: Singapore 
- Công suất phát: 5W. 
- Dải tần số: UHF (400 – 470 Mhz). 
- Số kênh: 16. 
- Cự ly hoạt động: 1-3km  
- Dung lượng Pin: 3300mAh (Pin Li-ion). 
- Thời gian sử dụng: 10 – 15 giờ. 
- Điện áp hoạt động: 7.2VDC ± 20%. 
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 45°C. 
- Trọng lượng: 170g. 
- Kích thước: 45 x 90 x 25 mm. 
- Bảo hành: 12 tháng. 
-  Trọn bộ sản phẩm: 01 thân máy , 01 pin, 01 bát cài, 
01 cốc sạc, 01 antenna, 01 sách  

Loại TK308 
600.000đ/chi

ếc 
 

Loại TK608 
700.000đ/chi

ếc 
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Bộ đàm Motorola MT918  
Xuât xứ: malaisia 
- Công suất phát: 5W. 
- Dải tần số: UHF (400 – 470 Mhz). 
- Số kênh: 16. 
- Cự ly hoạt động: 1-3km  
- Dung lượng Pin: 3300mAh (Pin Li-ion). 
- Thời gian sử dụng: 10 – 15 giờ. 
- Điện áp hoạt động: 7.2VDC ± 20%. 
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 45°C. 

600.000đ/chi
ếc 

 



- Trọng lượng: 170g. 
- Kích thước: 45 x 90 x 25 mm. 
- Bảo hành: 12 tháng. 
-  Trọn bộ sản phẩm: 01 thân máy , 01 pin, 01 bát cài, 
01 cốc sạc, 01 antenna, 01 sách  
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BỘ ĐÀM MOTOROLA GP-3588 PLUS 
Sản phẩm có dải tần số UHF 400 - 480 MHz xuyên 
qua vật cản rất tốt. Bộ đàm trang bị 16 kênh với công 
suất phát 12W. Cự ly liên lạc từ 1 - 5 km, có đèn báo 
trạng thái tín hiệu và pin sạc. 
Bộ đàm Motorola GP-3588 PLUS bao gồm 
Thân máy bộ đàm Motorola GP-3588 Plus 
Ăng ten 
Pin: Li-on 3.800 mAh 
Bát cài lưng 
Bộ sạc 
Dây đeo 
Sách hướng dẫn sử dụng 

2.120.000 
đ/cái 
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Máy bộ đàm Iradio IR-669 
Xuất xứ: china 
Băng tần sử dụng: Băng tần UHF hoặc VHF 
Dải tần hoạt động: VHF 136 ~ 174 MHz, UHF 400 ~ 
470 MHz. 
Số kênh: 16 kênh 
Công suất phát: 5W/4W. 
Hỗ trợ nghe Radio FM. 
Kích thước: 60mm x 115mm x 33mm. 
Trọng lượng: 180g. 
Trọn bộ bao gồm: Máy, pin Lithium 1500mAh, bát 
cài lưng, antenna. 
 

1.500.000đ/ 
cái 
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Quả khói diễn tập PCCC 
Hãng sản xuất: Công ty NINGBO, china 
Model：CCY3-2 
o Sử dụng diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn. 
o  Màu khói: Cam  
o Thời gian phát khói ≥3 min 
o Khả năng họat động: tiếp tục sáng trong vòng 10s 

khi chìm dưới nước. 
o Độ làm mờ của khói: ≥70% 
o Trọng lượng> 500g/quả 
o Hạn sử dụng: 3 năm 
Ngày sản xuất: 9/2019 

400.000 
đ/quả 

 

 

 

147 

Quả khói trắng 0.4kg (1 phút) 390.000đ 
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Quả khói trắng 2,5kg (3 phút) 
 
 
 

850.000đ 
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Hộp khói (vỏ nhựa xanh 3-4 phút) 
Hãng: công ty Thanh Bình, bộ công an 
– Bao gồm: Nắp hộp, thân hộp, chất tạo khói, mồi 
cháy (mồi lửa điện, thanh cháy). 
– Khối lượng toàn bộ: 2,2kg 
Thời gian phát khói: 3 phút 
 

900.000 
đ/cái 

 

150 
 

Chai xịt khói Sabre 810.000đ/cha
i 
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Bộ trộn foam xách tay 
Mã sản phẩm: FOAM 
Hãng sản xuất: ROSH, Công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Vật liệu gang 
 
 
 

6.500.000đ 
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Quạt thổi khói PCCC (chạy điện) 
Model: KT120 
Hãng sản xuất: ROSH, Công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Vật liệu gang 
Tăng áp, hút khói cầu thang bộ và tầng hầm trong tòa 
nhà phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy 
Hút khói để lính cứu hỏa không bị ngạt khi chữa cháy, 
nhanh chóng giúp nhân viên cứu hỏa có thể nhìn rõ 
ong hiện trường hơn, nhiệt độ hiện trường giảm bớt và 
đẩy khói ở các lối thoát hiểm ra ngoài. Chính vì vậy 
sẽ rút ngắn được thời gian tìm kiếm cũng như thời gian 
chữa cháy, các nạn nhân sẽ được giải cứu nhanh hơn 
và các nhân viên cứu hộ ít gặp rủi ro hơn 
Đường kính quạt: D500 *9 cánh 
Động cơ: 110/220V,50/60Hz, 1.5KW 
Sức gió: 16150 m³/h 
Trọng lượng: 38kg 
Kích thước: 630×410×630mm 

15.500.000 
đ/chiếc 
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Quạt thổi khói PCCC (chạy xăng) 
Model: KT164 
Hãng sản xuất: ROSH, Công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Tăng áp, hút khói cầu thang bộ và tầng hầm trong tòa 
nhà phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy 
Thổi gió trong PCCC rừng 
Hút khói để lính cứu hỏa không bị ngạt khi chữa cháy, 
nhanh chóng giúp nhân viên cứu hỏa có thể nhìn rõ 
trong hiện trường hơn, nhiệt độ hiện trường giảm bớt 
và đẩy khói ở các lối thoát hiểm ra ngoài. Chính vì vậy 
sẽ rút ngắn được thời gian tìm kiếm cũng như thời gian 
chữa cháy, các nạn nhân sẽ được giải cứu nhanh hơn 
và các nhân viên cứu hộ ít gặp rủi ro hơn 
Đường kính quạt: D400 *17 cánh 
Động cơ: Honda, 5.5HP 
Sức gió: 19810 m³/h 
Trọng lượng: 27kg 
Kích thước: 533H×508W×432D mm 
 

21.500.000 
đ/chiếc 
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Đèn cho lính cứu hỏa/cứu hộ 
Model: RALS9936 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o High Flux LED 36W  
o Ắc quy 10Ah 
o Cấp độ chiếu sáng từ 2200Lm 
o Độ rọi tia sáng: 15°/Spotlight, 90°/Floodlight 
o Thời gian sáng: Thấp 34 giờ, cao 11h 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
o Trọng lượng:  10kgs 
 

6.600.000 
đ/cái 
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Tháp đèn chiếu sáng PCCC 
Model: M600  
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o 1 bóng, gồm 16 chiếc đèn LED, công suất 

1W/chiếc, bong Cree 
o Ắc quy 12.8V, 15Ah 
o Cấp độ chiếu sáng từ 100- 1300LM 
o Độ rọi tia sáng: 15°/Spotlight, 90°/Floodlight 
o Thời gian sáng: 9~95 giờ 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
o Trọng lượng:  6.5kgs 
 

18.000.000 
đ/bộ 

 

 



156 

Tháp đèn chiếu sáng PCCC 
Model: KT630-01  
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o 2 bóng, gồm 32 chiếc đèn LED, công suất 

1W/chiếc, bong Cree 
o Ắc quy 12V, 24Ah 
o Cấp độ chiếu sáng từ 200- 2600LM 
o Thời gian sạc: 8h 
o Thời gian sáng: 8~100 giờ 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
o Cảnh báo pin yếu 
2 bánh xe cố định  

33.800.000 
đ/bộ 
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Tháp đèn chiếu sáng PCCC 
Model: KT660-03  
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o 3 bóng, gồm 48 chiếc đèn LED, công suất 

1W/chiếc, bong Cree 
o Ắc quy 12V, 40Ah 
o Cấp độ chiếu sáng từ 300- 3900LM 
o Thời gian sạc: 8h 
o Thời gian sáng: 8~120 giờ 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
o Cảnh báo pin yếu 
2 bánh xe cố định  

48.500.000 
đ/bộ 
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Tháp đèn chiếu sáng PCCC 
Model: KT680-01 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o 4 bóng, gồm 64 chiếc đèn LED, công suất 

1W/chiếc, bong Cree 
o Ắc quy 12V, 40Ah 
o Cấp độ chiếu sáng từ 400- 5200LM 
o Thời gian sạc: 5h 
o Thời gian sáng: 5.5~100 giờ 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
o Cảnh báo pin yếu 
2 bánh xe cố định  

55.000.000 
đ/bộ 
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Tháp đèn chiếu sáng PCCC 
Model: KT5JG-RLS54-100LRC 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o 2 bóng 
o Bộ diều khiển từ xa cách 100m 
o Ăc quy sạc 33Ah 
o Công suất ong: 100W LED 
o Độ sáng: 10000Lumen 

10.900.000 
đ/chiếc 



o Góc quay: 360 độ 
o Chiều cao tối đa: 2m 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
o Kích thước vani chống sốc 18.5*14*6 inch   
Thời gian chiếu sáng: 20h ở độ sáng thấp và 8h ở độ 
sáng cao. 
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Tháp đèn chiếu sáng PCCC 
Model: KTRLS836L 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
o 1 bóng 
o Ăc quy sạc 7Ah, 12V 
o Thời gian sạc: -10h 
o Công suất ong: High Flux LED 36W 
o Độ sáng: 2200Lm 
o Chiều cao tối đa: 1.6m 
o Tiêu chuẩn chống nước: IP65 
o Kích thước túi đựng 77*23*11 cm 
o Thời gian chiếu sáng: 4.5h 
Trọng lượng: 9kg 

8.980.000 
đ/chiếc 
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Nhà bạt đại đôi 45 người 
Model: BAT45 
Hãng: KT Vietnam 
Vải may vỏ nhà bạt là loại vải tráng phủ PVC màu 
xanh bộ đội, chống thấm nước tốt. 
Khung nhà bạt được làm bằng thép ống, đảm bảo 
không han rỉ, thủng, méo bẹp, các mối hàn nhẵn phẳng, 
liên tục, các khớp nối bảo đảm khít chặt. 
Dây néo : Dây PP,  độ bền kéo đứt cao 

10.000.000đ 
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Nhà bạt trung đội 30 người 8.500.000đ 
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Nhà bạt tiểu đội 15 người 6.200.000đ 
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Túi bạt thợ điện (tính ngang túi) Loại 30cm 
giá 90.000đ 
Loại 35cm 

giá 150.000đ 
Loại 38cm 

giá 180.000đ 
Loại 40cm 

giá 200.000đ 
Loại 47cm 

giá 210.000đ 
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Bộ thiết bị thủy lực 
Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản 

  



Sản xuất tại: Trung Quốc 
Gồm: 

166 

Bơm thủy lực 
Model: KT-63/05 
Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Loại động cơ : HONDA GXH50 
Áp suất làm việc: 70 MpA 
Tốc độ: 4850±200rpm 
Cung cấp dầu áp lực thấp: ≥2.3L/min 
Cung cấp dầu áp lực cao: ≥0.5L/min 
Dung tích bình chứa dầu: 1.4L 
Trọng lượng: 14kg 
Kích thước: 260*320*380 mm 
Phụ kiện đi kèm: 5m dây thủy lực + khớp nối 

85.000.000 
đ/bộ 
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Thiết bị banh 
Model: KT 500 
Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Áp suất làm việc: 70 MpA 
Khẩu độ banh tối đa 500mm 
Lực ép tối đa: 35kN 
Lực kéo tối đa : 50kN 
Trọng lượng: 11kg 
Kích thước: 674*250*160 mm 

74.200.000 
đ 
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Thiết bị cắt 
Model: KT 110 
Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Áp suất làm việc: 70 MpA 
Khẩu độ mở tối đa của lưỡi cắt:  110mm 
Cắt được thanh thép: phi 25mm 
Lực ép tối đa: 35kN 
Lực kéo tối đa : 50kN 
Trọng lượng: 9kg 
Kích thước: 651*190*159 mm 

70.600.000 
đ 
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Thiết bị kích 
Model: KT 360 
Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Áp suất làm việc: 70 MpA 
Lực nâng tối đa: 100kN 
Khoảng cách nâng hành trình 1: 100mm 
Khoảng cách nâng hành trình 2: 180mm 
Trọng lượng: 6kg 
Kích thước: 360*300*80 mm 

59.844.000 
đ 
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Bộ dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh 
đa năng (USA) 
Cung cấp CO, CQ gốc 

530.000.000
đ 

 



-       Thiết bị gồm: Tay cầm, màn hình quan sát và điều 
khiển, đầu camera, modul âm thanh giao tiếp 2 chiều, 
tai nghe và một số phụ kiện khác. 
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Bộ dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh 
đa năng (USA) 
Cung cấp CO, CQ gốc 
-       Thiết bị gồm: Tay cầm, màn hình quan sát và điều 
khiển, đầu camera, modul âm thanh giao tiếp 2 chiều, 
tai nghe và một số phụ kiện khác. 
 

530.000.000
đ 
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Bộ thiết bị phá dỡ thủy lực Hàn quốc 
Thiết bị cứu hộ cứu nạn thủy lực 
Model: RE 3300 
Hãng sản xuất: công ty thiết bị PCCC Global, Korea 
KJI-LK1R: Bơm 
KJI-CB: cắt banh kết hợp 
KJI-RA350: kích thủy lực 
Sản xuất tại: Korea 
CO, CQ công chứng 
Gồm:  
1 bơm thủy lực 3.5HP 
1 banh cắt thủy lực 
1 xích 
5m ống thủy lực 
1 kích thủy lực 
1 hộp đựng 

285.000.000
đ 
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Bộ thiết bị phá dỡ thủy lực 
Thiết bị cứu hộ cứu nạn thủy lực 
Thiết bị cắt banh kết hợp dùng ắc quy 
(thiết bị banh cắt thủy lực dùng pin sạc) 
Thiết bị cắt banh kết hợp 
Model: KT365 
Hãng: KT SAFETY LTD, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại: Trung Quốc 
Áp suất làm việc: 720 bar 
Lực cắt tối đa: 390kN 
Lực banh tối đa: 50kN 
Khẩu độ banh tối đa: 365mm 
Khả năng cắt thanh sắt Q235 tối đa: phi 32 
Trọng lượng gồm pin: 19.6kg 
Kích thước: 966*242*255mm 
Phụ kiện Ắc quy sạc, bộ sạc, túi đựng 
Một người vận hành 1 thiết bị, không cần bơm 

172.000.000 
đ/bộ 
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Ổng trượt thoát hiểm 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Model: KT VERTICAL-SPIRAL ESCAPE CHUTE 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 

Thời gian đặt 
hàng: 4-6 

tuần về đến 
Việt Nam 

 
Bộ 6m: 

63.000.000đ 
 



website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt 
Nam. 
+ CQ: bản gốc  
+Tờ khai hải quan  
Dùng để thóat nạn từ nhà cao tầng trong những trường 
hợp khẩn cấp (hỏa họan, động đất, bị tấn công...) 
Ống trượt có khả năng sơ tán 375 người từ nhà cao 
tầng trong vòng 15-20 phút. Người khuyết tật cũng có 
thể dùng được ống trượt thoát hiểm. Một người cũng 
có thể vào ống trượt, nếu có 1 người bị thương, người 
kia vác lên vai và hỗ trợ người bị thương thoát hiểm. 
    Ống trượt có thể được lắp đặt trên hầu hết các cấu 
trúc, chỉ cần yêu cầu khu vực dưới đất cần thả xuống 
thông thoáng.  
Khi chui qua ống thoát có thể nhìn lên và xuống, không 
cho khói vào trong ống trượt. Đưa chân tiếp đất trước, 
thân người từ trong ống trượt và bước ra ngoài. 
- Có khả năng chịu lực cao nên cho phép nhiều người 
cùng xuống liên tục. 
- thân ống nhẹ và gọn nên không cần phải lắp cố định 
mà có thể quăng (thả) trực tiếp từ trên xuống khi sử 
dụng. 
- Ống trượt theo kiểu thẳng đứng nên có thể lắp đặt ở 
những nơi có diện tích nhỏ hẹp (ngang: 80 cm, cao: 85 
cm, sâu: 60cm) và cả những căn nhà được xây dựng 
sẵn một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến mỹ 
quan và kiến trúc của ngôi nhà. 
Có thể 2 người tụt cùng nhau một lúc (người lớn+ trẻ 
em, người lớn + người già) 
Màu trắng 
Độ dày 0.4mm 
Cường độ xé rách: 1480 Kpa 
Một bộ gồm:  
-ống tuột  
-Tủ chứa ống 
-khung ống 
-Túi đựng ống kín nước. 
Đơn giá đã bao gồm chi phí lắp đặt trên toàn quốc, 
chưa bao gồm đi lại, nhà nghỉ tại các tỉnh (1-2 ngày) 

Bộ 9m: 

90.000.000đ 

Bộ 12m: 
107.000.000đ 

Bộ 15m: 
122.000.000đ 

Bộ 18m: 
137.000.000đ 

Bộ 21m: 
152.000.000đ 

Bộ 24m: 
167.000.000đ 

Bộ 27m: 
180.000.000đ 

Bộ 30m: 
195.000.000đ 

Bộ 40m: 
246.000.000đ 

Bộ 50m: 
292.000.000đ 

Bộ 60m: 
339.300.000đ 

Bộ 70m: 
379.400.000đ 

Bộ 80m: 
430.500.000đ 

Bộ 90m: 
490.300.000đ 

Bộ 100m: 
530.100.000

đ 
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Đệm nhảy cứu người  
Model: KTH30M 
Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Kích thước 8*6*2.5m(chiều cao nhảy an toàn 30M) 
• Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm 

cho người nhảy  

66.000.000 
đ 

 
 
 
 
 



• Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng 
lên đến hơn 1500C.   

• Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có 
tráng một lớp vật liệu chống cháy  

•  Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp 
đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên 
tầng cao xuống. 

• Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và 
giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận 
người tiếp đất 

Thông số kỹ thuật: 
• Chiều cao nhảy an toàn: 16m 
• Màu: Cam/đỏ 
• Trọng lượng: 160kg 
• Trọng lượng quạt: 26kg *2 cái = 52 cái 
• Phụ kiện: 2 quạt thổi của china 
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Đệm nhảy cứu người  
Model: KTH16M 
Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Kích thước 6*4*2.0m (chiều cao nhảy an toàn 16M) 
• Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm 

cho người nhảy  
• Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng 

lên đến hơn 1500C.   
• Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có tráng 

một lớp vật liệu chống cháy  
•  Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp 

đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên 
tầng cao xuống. 

• Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và giữ 
lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận người 
tiếp đất 

Thông số kỹ thuật: 
• Chiều cao nhảy an toàn: 16m 
• Màu: Cam/đỏ 
• Trọng lượng: 86kg 
• Trọng lượng quạt: 26kg 

Phụ kiện: 1 quạt thổi của china 

48.000.000 
đ 
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Phao hơi cứu người 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Model: KT100 
Chiều cao nhảy an toàn: 30m 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 

176.000.000 
đ/bộ 

 
 
 
 



phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt 
Nam. 
+ CQ: Bản gốc 
+Tờ khai hải quan  
• Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm 

cho người nhảy  
• Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng 

lên đến hơn 150 độ C.   
• Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có 

tráng một lớp vật liệu chống cháy  
•  Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp 

đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên 
tầng cao xuống. 

• Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và 
giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận 
người tiếp đất 

• Kích thước: 600x800x300cm 
• Trọng lượng 135kg 
• Kèm theo 2 quạt HPF-300ca Fan, 560w 
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Phao hơi cứu người 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Model: KT70 
Chiều cao nhảy an toàn: 21m 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+ CQ: bản gốc 
+Tờ khai hải quan  
• Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm 

cho người nhảy  
• Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng 

lên đến hơn 150 độC.   
• Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có 

tráng một lớp vật liệu chống cháy  
•  Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp 

đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên 
tầng cao xuống. 

• Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và 
giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận 
người tiếp đất 

• Kích thước: 450x600x270cm 
• Trọng lượng 97kg 

144.000.000 
đ/bộ 

 
 
 



• Kèm theo 2 quạt HPF-300ca, 560W 
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Phao hơi (cứu người) 
Model: KT50 
Chiều cao nhảy 16m 
Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea 
Sản xuất tại: Hàn Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Hồ sơ cung cấp kèm theo: 
+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc 
xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào 
website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng 
phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra 
CO. 
+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng 
UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt 
Nam. 
+Tờ khai hải quan  
• Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm 

cho người nhảy  
• Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng 

lên đến hơn 150 độC.   
• Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có tráng 

một lớp vật liệu chống cháy  
•  Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp 

đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên 
tầng cao xuống. 

• Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và giữ 
lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận người 
tiếp đất 

• Kích thước: 400x500x250cm 
• Trọng lượng: 45kg 
Kèm theo 1 quạt DTV-300ca, 560w 

111.000.000 
đ/bộ 

 
 
 

180 

Túi bảo quản tử thi 
Model: KT6 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam  
Vật liệu: PP130+PE25gsm phân hủy sinh học.  
 Lớp cách ly được làm từ polyure chống rò rỉ chất 
lỏng. 
Định lượng vải: 150g/m2 
Kích thước: 180x65cm  
Có khoá kéo ở giữa, dễ dàng cho thi thể vào. 
Không dò rỉ chất lỏng 
Có 6 quai chắc chắn để di chuyển 
Màu sắc: Màu đen, có sẵn  

200.000 
đ/chiếc 
(có sẵn) 
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Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% 
Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam 
Model: AFFF 3% 
Nhãn hiệu đã được bảo hộ tại cục Sở hữu trí tuệ 
Kèm theo giấy chứng nhận xuất xưởng 
Màu sắc: Hổ phách 
pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 
trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 
Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C 
Trộn với nước ngọt 
Đóng gói: phuy 200L, có kẹp chì niêm phòng 

35.000đ/L 
(giao hàng 
tại Hà Nội) 
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Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% 
Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam 
Model: AFFF 6% 
Nhãn hiệu đã được bảo hộ tại cục Sở hữu trí tuệ 
Kèm theo giấy chứng nhận xuất xưởng 
Màu sắc: Hổ phách 
pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 
trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.03 
Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C 
Trộn với nước ngọt 
Đóng gói: phuy 200L có kẹp chì niêm phòng 

32.000đ/L 
Giá giao tại 

HN, chưa vat 
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Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% Ấn Độ 
Hãng sản xuất: Foamtech 
Model: AFFF 3% 
Màu sắc: Hổ phách 
pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 
trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 
Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C 
Trộn với nước ngọt 
Đóng gói: phuy 200L 

55.000đ/L 
(bán tối thiểu 
200L,có sẵn) 
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Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% Ấn Độ 
Hãng sản xuất: Foamtech 
Model: AFFF 3% 
Màu sắc: Hổ phách 
pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 
trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 
Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C 
Trộn với nước ngọt 
Đóng gói: phuy 200L 

45.000đ/L 
(bán tối thiểu 
200L, có sẵn) 
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Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% 
Hãng sản xuất: KV Fire, Ấn Độ 
Model: KV-LITE AFFF-C6 (3%) 
Cung cấp kèm theo CO, CQ bản gốc với số lượng 
>2000L. 
Màu sắc: Hổ phách 
pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 
trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 
Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C 
Trộn được với nước ngọt và nước biển. 
Đóng gói: phuy 200L 

87.000đ/L 
(bán tối thiểu 

1000L) 

 



186 

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% 
Hãng sản xuất: KV Fire, Ấn Độ 
Model: KV-LITE AFFF-C6 (6%) 
Cung cấp kèm theo CO, CQ bản gốc với số lượng 
>2000L. 
Màu sắc: Hổ phách 
pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 
trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 
Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C 
Trộn được với nước ngọt và nước biển. 
Đóng gói: phuy 200L 

83.000đ/L 
(bán tối thiểu 

1000L) 
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Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 1% 
Hãng sản xuất: KV Fire, Ấn Độ 
Model: KV-LITE AFFF-C6 (1%) 
Cung cấp kèm theo CO, CQ bản gốc với số lượng 
>2000L. 
Màu sắc: Hổ phách 
pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 
trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 
Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C 
Trộn được với nước ngọt và nước biển. 
Đóng gói: phuy 200L 

186.000đ/L 
(bán tối thiểu 

1000L) 
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Lăng phun foam D65 và d50  
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt 
Nam 

1.850.000đ/c
ái d65 

 
2.000.000đ/c

ái D50  

189 

Bình chứa foam có kèm bộ trộn 
Hãng sản xuất: KT Safety, China 
Sản xuất tại : Trung Quốc 
Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 
Có kèm bộ trộn 

Loại 4000L 
giá 

175.000.000
đ 
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Đèn EXIT, Chiếu sáng khẩn cấp 120 phút, Model: 
HW- 128LED 

 SL>10 cái 
giá 200.000 
 SL<10 cái 
giá 205.000 

 

191 

Đèn EXIT, Chiếu sáng khẩn cấp 120 phút, 
WC/LIFT, Model: HW- 128LED 

SL>10 cái 
giá 210.000 
SL<10 cái 

giá 215.000 

 

192 

Đèn EXIT dùng trong siêu thị chỉ hướng 2mặt 
800*300MM. Chiếu sáng khẩn cấp 90 phút, màu 
sáng xanh. Model: HW- 128LED 

SL>10 cái 
giá 590.000 
SL<10 cái 

giá 600.000 
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Đèn chiếu sáng sự cố AED 180,000 

 

 
194 Đèn Exit  150,000 

 



195 
Đèn Sự Cố Paragon – PEMA25SW 500,000 

 

196 
Đèn Sự Cố Paragon – PEMA21SW 480,000 

 

197 
Đèn Exit Paragon 1 mặt  - PEXA13SW 

     530,000    
 

198 
Đèn Exit Paragon 2 mặt  - PEXF23SC 

     400,000    
 

199 
Đèn sự cố Sunca  420,000 

 

200 

Đèn báo sự cố 
Chiếu sáng khẩn cấp 120 phút  
Model: HW-118LED 

SL>10 cái 
giá 210.000 
SL<10 cái 

giá 215.000 

 

201 

Đèn báo sự cố 
Chiếu sáng khẩn cấp 150 phút  
Model: HW-119LED 

SL>10 cái 
giá 360.000 
SL<10 cái 

giá 380.000 
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Tủ đựng quần áo và dụng cụ chữa cháy có bánh 
xe, loại cơ động linh hoạt. 
FIRE TROLLEY 
Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam 
Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh 
nghiệp vốn nước ngoài hay sử dụng. 
Cánh kính cường lực: 5mm 
Sơn tĩnh điện màu đỏ toàn bộ 100% bên trong và bên 
ngoài tủ 
Dán chữ: “FIRE TROLLEY”  
Tủ chia 2 ngăn, có 1 ngăn kéo giữa hai ngăn (có thể 
tháo ra lắp vào linh hoạt, tùy theo nhu cầu sử dụng 
của từng đơn vị) 
Kích thước tủ: 1000mm*1000mm*400mm 
Hai bên thành tủ: Có quai đẩy và kéo 
Bên phía trái tủ: có 1 giỏ đựng 3 ngăn dùng để đựng 
công cụ PCCC nhỏ. 
Nóc tủ: Dùng để công cụ PCCC, hoặc bình cứu hỏa 
thao tác nhanh 
Di chuyển: 4 bánh xe 

giá 
3.700.000đ/c

ái 
 có sẵn 5 cái 

tại kho  

 

 

203 

Tủ đựng quần áo và dụng cụ chữa cháy 
Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam 
Cánh kính cường lực: 5mm 
Sơn tĩnh điện màu đỏ toàn bộ 100% bên trong và bên 
ngoài tủ 
Dán chữ: “Tủ đựng thiết bị chữa cháy” tại hai bên 
cánh tủ. 
 
Khoang bên trái: Chia làm 2 ngăn, ngăn trên cùng có 
thanh treo quần áo. 

Model: 
KT161250 
Kích thước:   

H1600*L1200
* W500mm 

Giá 
4.800.000đ/c

ái  
có sẵn 

 

 



Khoang bên phải: Chia làm 3 ngăn dùng để đựng 
giày, mũ, ủng, bình dưỡng khí, mặt nạ, chăn dập 
lửa… 
Các kích thước thông dụng: Có sẵn hàng tại kho ngõ 
15 ngọc hồi, pháp vân, Hà Nội, giao ngay khi khách 
có nhu cầu. 
 
Chúng tôi nhận thiết kế, đóng theo yêu cầu của 
khách hàng. 

Model: 
KT161050 
Kích thước:   

H1600*L1000
* W500mm 

Giá 
4.600.000đ/c

ái 
có sẵn 

 
Model: 

KT141040 
Kích thước:   

H1400*L1000
* W400mm 

Giá 
4.200.000đ/c

ái 
có sẵn 

 

204 

Hộp chữa cháy 400*500*180 (Sơn tĩnh điện) 300.000đ 

 

205 

Hộp chữa cháy 500*600*180 (Sơn tĩnh điện) không 
giá 

320.000đ 

 

206 

Hộp chữa cháy 500*600*180 (Sơn tĩnh điện) có giá 340.000đ 

 

207 Hộp chữa cháy 1000x600x200 tôn 0.8 790,000đ 

 
 
 
 

Cung cấp:  Phụ thuộc khối lượng 
Phí vận chuyển:      Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội 
Thanh toán: TM/ chuyển khoản. 

Người lập báo giá:    Mr Vinh  
Hotline - Zalo: 0926.10.7777 – 0906.119.223 
Đơn vị: Bảo Hộ Lao Động HANKO 
Website: www.baohohanko.com  

 


