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Hàng rào nhôm tự lắp đặt OTOLI, 
Bảo hành lên đến 10 năm

Thiết kế ẩn ốc kết nối, dễ dàng lắp 
đặt.

Chất liệu bền bỉ, không cong vênh, 
co rút, rỉ sét, dễ dàng vệ sinh. Không 
tốn chi phí bảo dưỡng.

Đa dạng màu sắc và kiểu dáng. 

DIY aluminum fence OTOLI, Warranty 
up to 10 years

Hidden connection screw design, easy 
to install.

Durable material, does not warp, 
shrink, rust, easy to clean. No main-
tenance costs.

Various colors and designs.

ALUMINUM FENCEHÀNG RÀO NHÔM

Dòng kín  | Discreet

Dòng chắn 45% | Block 45%

Dòng chắn 80% | Block 80%

LIMITED

WARRANTY

10
YEAR
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Xám sáng
Light gray

Giả gỗ nhạt
Pale wood imitation

Giả gỗ sậm
dark wood imitation

Nâu
Brown

Đen
Black



Song dọc mẫu 1 | Vertical parallel No.1 | V-45-01
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BLOCK 45%DÒNG CHẮN 45%
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Song dọc mẫu 2 | Vertical parallel No.2 | V-45-02

Song dọc mẫu 3 | Vertical parallel No.3 | V-45-03

Song ngang mẫu 1 | Horizontal parallel No.1 | H-45-01

Song ngang mẫu 2 | Horizontal parallel No.2 | H-45-02

Song ngang mẫu 3 | Horizontal parallel No.3 | H-45-03
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BLOCK 80%DÒNG CHẮN 80%
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Dòng chắn 45% và chắn 80% giúp đảm bảo sự che 
chắn, bảo vệ công trình, nhưng vẫn chia sẻ vẻ đẹp sân vườn 
cũng như thiết kế ngoại thất của bạn, đồng thời giúp bạn 
dễ dàng quan sát bên ngoài.

The Block 45% and Block 80% help ensure shielding 
and protection of the building, but still share the 
beauty of your garden and exterior design, and help 
you easily observe the outside.

Song ngang mẫu 1 | Horizontal parallel No.1 | H-80-01

Song ngang mẫu 2 | Horizontal parallel No.2 | H-80-02

Song ngang mẫu 3 | Horizontal parallel No.3 | H-80-03

Song dọc mẫu 1 | Vertical parallel No.1 | V-80-01

Song dọc mẫu 2 | Vertical parallel No.2 | V-80-02
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DISCREETDÒNG KÍN 
Song ngang có khe gió mẫu 1 | Horizontal parallel with air outlet No.1 | V-100-O-01 Song dọc kín mẫu 1 | Vertical parallel No.1 | V-100-01

Song ngang kín mẫu 1 | Horizontal parallel No.1 | H-100-01

Song ngang có khe gió mẫu 2 | Horizontal parallel with air outlet No.2 | V-100-O-02

Song ngang có khe gió mẫu 3 | Horizontal parallel with air outlet No.3 | V-100-O-03
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Dòng kín giúp bảo vệ công trình của bạn khỏi gió mưa 
cũng như sự quan sát hiếu kỳ từ bên ngoài. Thích hợp cho 
những nhà mặt tiền ở khu vực đông người qua lại như chợ, 
trường học, ...

The Discreet helps protect your building from wind 
and rain as well as curious observations from the 
outside. Suitable for houses with facades in high 
traffic areas such as markets, schools, ...


