
MÁNG XỐI NHÔM ALUMINUM GUTTER 

Ngăn ngừa nước gây hư hại lớn cho nền móng, tầng 
hầm và kết cấu tổng thể.

Thiết kế đồng bộ, chính xác, liền mạch. Cho hệ thống 
không chỉ hữu dụng mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ 
cho công trình.

Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng, sử dụng các công cụ 
cơ bản.

Độ bền cao, không cong vênh, hoen rỉ. Đạt tiêu chuẩn 
AAMA 2604.

Prevent major water damage to the foundation, 
basement, and overall structure. 

Synchronized, precise, seamless design. Make the 
system not only useful but also ensure the 
aesthetics of the project.

Fast and easy installation, using basic tools.

High durability, no warping, rust. Meets AAMA 
2604 standard.
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Máng xối dạng K & ống hộp | K-Style gutter & box pipe 

Máng xối bán nguyệt & ống tròn  | Half round gutter & round pipe

Máng xối dạng K & ống tròn | K-Style gutter & round pipe



Tiêu chuẩn kỹ thuật - Technical Specifications

Sơ đồ lắp ráp và chi tiết - Assembly diagram and details 

MÁNG XỐI NHÔM DẠNG K K - STYLE ALUMINUM GUTTER 

Với vẻ ngoài thời trang, K-style là cấu hình máng xối 
phổ biến nhất, chiếm gần 80% máng xối được lắp đặt 
ngày nay

Có thể chứa nhiều nước hơn máng xối kiểu tròn.

Bởi vì phong cách này có mặt sau bằng phẳng, các 
móc treo máng xối có thể được vặn trực tiếp vào tấm 
vách, tường nên chắc chắn hơn.

With its stylish look, K-style is the most popular 
gutter profile, accounts for nearly 80% of the 
gutters installed today

Can hold more water than a rounded style 
gutter.

Because this style has a flat back, the gutter 
hangers can be screwed directly to the fascia 
board, wall, making it more sturdy
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K-Style gutter
Máng xối dạng K
Gutter guard
Chắn rác máng xối dạng K 
Rectangular downspout
Ống thoát nước
Rectangular A elbow
Khủyu nối góc A
Rectangular B elbow
Khủyu nối góc B
Rectangular o�sets
Uốn góc phần nhô
Inside mitre
Góc nối trong

Outside mitre
Góc nối ngoài
End caps
Nắp bịt
K-Style gutter outlets
Đầu nối máng xối với ống thoát
Downspout brackets
Cố định ống thoát
Hidden hanger
Giá cố định ẩn
Fascia hanger
Giá gắn vách

 5” - 6”

 5” - 6”

Lưới chắn rác 1.8mm
Gutter guards 1.8mm

Giá gắn vách
Fascia hanger

Máng xối
Gutter
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No. No. Name NamePicture Picture

Màu sắc - Color



Lưới chắn rác 1.8mm
Gutter guards 1.8mm

Giá gắn vách
Fascia hanger

Máng xối
Gutter

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Technical Specifications

Sơ đồ lắp ráp và chi tiết - Assembly diagram and details 

Màu sắc - Color

MÁNG XỐI NHÔM BÁN NGUYỆT HALF ROUND ALUMINUM GUTTER

Ít bám bụi bẩn và dễ dàng vệ sinh hơn máng xối dạng 
K

Bề mặt bên trong trơn nhẵn hơn làm giảm khả năng 
bị ăn mòn, các mảnh vụn trong nước chảy tự do hơn, 
hạn chế sự tắc nghẽn theo thời gian bên trong máng

Phù hợp với một số phong cách kiến trúc riêng mà 
máng xối dạng K không thể thay thế.

Less dusty and easier to clean than K-style 
gutters

Smoother inner surface reduces the possibility of 
corrosion, waterborne debris flows more freely, 
limiting clogging over time inside the gutter

Suitable for certain architectural styles that 
K-shaped gutters cannot replace
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 118.69 

 174.94 
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Half round gutter
Máng xối bán nguyệt
Gutter guard
Chắn rác máng xối
Round downspout
Ống thoát nước
Round elbow
Khủyu nối ống tròn
Rectangular o�sets
Uốn góc phần nhô
Inside mitre
Góc nối trong

Outside mitre
Góc nối ngoài
End caps
Nắp bịt
Gutter outlets
Đầu nối máng xối với ống thoát
Downspout brackets
Cố định ống thoát
Hidden hanger
Giá cố định ẩn
Fascia hanger
Giá gắn vách
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