Cốp pha được hiểu là một dạng khuôn đúc bê tông, có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau
như: Khung thép định hình, khung nhôm định hình, ván gỗ ép, ván gỗ phủ phim...
Phụ thuộc vào nguyên vật liệu cấu thành mà mỗi loại cốp pha có những ưu, nhược điểm khác nhau
cụ thể:
- Khung thép định hình: Độ bền cao, sử dụng được nhiều lần nhưng dễ cong vênh han rỉ; nặng khi
thi công
- Khung nhôm định hình: Độ bền cao, tái sử dụng được nhiều lần nhưng chi phí đầu tư ban đầu
lớn, không phù hợp với các diện tích nhỏ, không định hình.
- Ván gỗ ép: Chi phí đầu tư ban đầu thấp nhưng không tái sử dụng được nhiều lần, bề mặt không
phẳng, dễ dàng thấm nước; cong vênh, nứt vỡ.
- Ván gỗ phủ phim: Bề mặt ván trơn, mịn tuy nhiên không bền, không tái sử dụng được nhiều lần;
cong vênh, bong tách lớp.
Với mong muốn cho ra đời sản phẩm cốp pha ưu việt, khắc phục được tất cả nhược điểm của các
sản phẩm đang có trên thị trường, sau khoảng thời gian dài nghiên cứu, Thuận Phát INC đã cho ra
Tập đoàn Thuận Phát được thành lập từ năm 2002, trải qua 20 năm phát triển, Thuận Phát đã trở

đời dòng sản phẩm Cốp pha nhựa Maxcop - THẾ HỆ MỚI NHẤT, không những hoàn hảo về chất

thành một trong những doanh nghiệp thuộc top đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại

lượng mà còn có thể tái chế, bảo vệ môi trường.

Việt Nam.
Cùng với những sản phẩm của tập đoàn gồm: Phụ kiện và ống nhựa u.PVC, HPDE, PP-R, tấm ốp
nhôm nhựa Vertu, Vermax, Reto; Ống hộp, cuộn thép không gỉ (inox); Mica Micas - MC. Năm 2019,
đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường về mặt hàng vật liệu xây dựng, Thuận Phát
đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc sản xuất sản phẩm mới Cốp pha mang
thương hiệu MAXCOP.
Luôn tâm huyết mang tới cho thị trường Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp
lý, cùng hệ thống đại lý phân phối trải khắp 63 tình thành, tập đoànThuận Phát sẽ luôn phát triển
hơn nữa, cải tiến hơn nữa để xứng đáng là “ Thương hiệu Việt Nam, chất lượng Quốc tế ”…

GIẢI THƯỞNG

Top 500 doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam

Cúp vàng Vietbuild

Trọng lượng nhẹ, độ bền cao, độ cứng cao;
Luân chuyển trên 30 lần sử dụng;
Bề mặt nhẵn, sáng và sạch, hiệu quả đổ bê tông rất cao;
Độ chịu lực tốt, dẻo dai. Có thể được sử dụng để tạo các hình dạng và kích thước khác nhau.

Hệ số sử dụng trên 30 lần

Dễ thi công: Cưa, khoan và đóng đinh đều được. Tấm cốp pha có thể được kết hợp theo chiều dọc
và chiều ngang tùy chọn;
r

Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ. Khi tháo dỡ, cốp pha MAXCOP sẽ dễ dàng rơi ra khỏi bê tông. Rút ngắn
thời gian làm việc và tăng hiệu quả thi công;
Tháo dỡ thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Tiết kiệm chi phí lên tới 50%.
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BỀ MẶT BÊ TÔNG SAU
THI CÔNG

SỐ LẦN LUÂN CHUYỂN

Trên 30 lần

CHỨNG NHẬN
- HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
- TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
- KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
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CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
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KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
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KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
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HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ
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HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
NHÀ THẦU
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CHỦ ĐẦU TƯ
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