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CÚC

CHỈ MAY NHẬP KHẨU CAO CẤP

Quần áo KCT được may bằng chỉ nhập khẩu cao cấp, 
chịu lực gấp 10 lần so với các loại chỉ thông thường và 
chống ăn mòn. Độ bóng sáng, không bao giờ phai màu, 
đồng thời cũng là điểm nhấn trang trí rất tốt.

Ở nơi ren dễ mở, quy trình thắt nút gia cố được áp dụng 
để làm cho dụng cụ đẹp hơn, cao cấp hơn và tránh 
những phiền phức do việc mở ren gây ra.

Nguyên liệu sử dụng trong khóa kéo không chứa chất 
gây ung thư và chất gây dị ứng. Thanh trượt của dây 
kéo được làm bằng hợp kim kẽm và áp dụng công nghệ 
mạ điện, cao cấp hơn và an toàn hơn.

Vải viền chéo 45 độ được sử dụng để dán các mép thô 
bên trong của quần áo bảo hộ lao động, để quần áo bảo 
hộ lao động đồng nhất bên trong và bên ngoài, tinh tế 
hơn, gọn gàng hơn và đẹp hơn.

Một túi bên trong thuận tiện cho việc cất giữ đồ mang 
theo.

Được làm từ chất liệu vải cao cấp hai lớp và thiết kế tay 
áo tam giác của áo mang đến cảm giác sang trọng thể 
hiện sự đơn giản tinh tế, cổ tay áo không bị chùng hay 
biến dạng, mang lại trải nghiệm thoải mái nhất.

Điều chỉnh theo hai nấc, có thể dễ dàng thắt chặt phù 
hợp với nhiều loại cơ thể, không bị vướng trong hoạt 
động bình thường và đồng thời giữ nguyên form dáng 
chuẩn

Cúc nhập khẩu cao cấp an toàn cho sức khỏe người sử 
dụng



Với sự cố gắng không ngừng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 

KCTVIETNAM đã dành được những chứng chỉ công nhân chất lượng 

trên toàn thế giới: ISO 13485,CFS BỘ Y TẾ VIỆT NAM, FDA cơ quan 

quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ,thuộc Bộ Y tế và Dịch 

vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, CE chứng chỉ chất lượng của liên minh châu 

âu EU...



Nền tảng giao dịch trực tuyến 
(www.kctvietnam.vn và
www.kctvn.com) đã tích lũy 
được hơn 1.000 khách hàng 
doanh nghiệp kể từ khi hoạt 
động vào năm 2015 và 2 triệu bộ 
quần áo bảo hộ lao động đã 
được ra thị trường. Khách hàng 
ở hơn 63 Tỉnh thành phố trên 
khắp Quốc gia. Với hàng chục 
ngành công nghiệp như gia 
công cơ khí,vận tải, điện tử, hóa 
dầu, tquảng cáo, khai thác than, 
bảo dưỡng ô tô, in và làm giấy, y 
sinh, thực phẩm và đồ uống, xây 
dựng, lưu trữ và đóng gói, bất 
động sản, trung tâm mua sắm và 
siêu thị, v.v.,  VIETNAM - “KCT
Thời trang doanh nghiệp” Danh 
tiếng đã ăn sâu vào lòng người 
dân và trở thành một thương 
hiệu thương mại điện tử nổi 
tiếng trong lĩnh vực quần áo bảo 
hộ lao động của VIỆT NAM

Thiết kế sản phẩm của KCT đã được công nhận rộng rãi và chiếm 
được cảm tình của rất nhiều tầng lớp nhân viên, người lao động, 
họ bước ra khỏi nhà máy trong bộ quần áo bảo hộ lao động và 
xuống đường với vẻ tự hào, trở thành một cảnh quan tuyệt đẹp..

Chất liệu vải cao cấp, không phai 
màu, chống mài mòn lâu dài, 
khóa kéo và khuy đều sử dụng 
chất liệu đồng có độ bền cao, chịu 
mài mòn tốt, sau hơn 10.000 sử 
dụng , vì vậy nhân viên công ty 
mặc quần áo bảo hộ lao động 
KCT cảm thấy được quan tâm 
hơn.

Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, 
sáng tạo
Luôn cập nhật xu hướng và công 
nghệ mới nhất

Là một thương hiệu tự sản xuất 
và tự bán,  trực tiếp giao dịch KCT
với khách hàng cuối cùng, đơn 
giản hóa quy trình lưu thông, tối 
ưu chi phí lưu thông và  giá sản 
phẩm.

 Sản xuất quy mô lớn và chuyên 
nghiệp. Quy trình được kiểm soát 
chặt chẽ, chất lượng được đảm 
bảo hơn,Sản phẩm tinh xảo, chắc 
chắn và đẹp mắt. Có thể so sánh 
với hàng thời trang.

Vải bảo hộ lao động  không KCT
sử dụng các loại sợi rẻ tiền và độc 
hại như Sinochem và Small 
Chemical Fiber, không chứa chất 
gây ung thư và chất gây dị ứng. .



Thông số kỹ thuật:
Số lượng sợi 20x16, mật độ 128x60, khối lượng 245-250 
gam.

Thành phần:
Vải cotton xám 100% cotton nguyên chất loại 1 từ 
Bangladesh, sử dụng thuốc nhuộm, độ bền màu cực tốt, 
không bóng, không phai. Vải được chải kỹ hoàn toàn có 
cảm giác mềm mại tuyệt vời, thấm mồ hôi, thoáng khí, tốt 
cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.





















CVC OVERALLS





ANTI-STATIC



POLO SHIRT







WINTER JACKET







“Autumn & Winter”

OUTDOOR JACKETS
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