
 

Tập đoàn Xella đến từ CHLB Đức với thương hiệu YTONG là nhà phát minh, 
sản xuất các sản phẩm từ bê tông khí chưng áp (AAC) hàng đầu thế giới. 
Bên cạnh sản phẩm gạch khối YTONG, chúng tôi bắt đầu đưa sản phẩm tấm 
YTONG vào thị trường Việt Nam. Với kích thước lớn, thời gian chống cháy 
lên đến 8 tiếng, tỷ trọng nhẹ, khả năng cách nhiệt, tiêu âm tuyệt vời cùng tốc 
độ thi công nhanh, sản phẩm của chúng tôi là giải pháp tối ưu cho tường 
ngăn, tường bao che, sàn và mái trong mọi loại hình công trình. 
 
VPĐD Xella Baustoffe GmbH tại Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị tới dự  

 
Buổi giới thiệu sản phẩm: 
      
 „YTONG – Thương hiệu thế kỷ - Kinh nghiệm thế kỷ“.  
 
Đây là cơ hội tốt để Xella có dịp chia sẻ cùng Quý vị những kinh nghiệm mà 
chúng tôi có được trong 90 năm sản xuất và kinh doanh AAC tại khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Buổi giới thiệu là dịp để kết 
nối các kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư và các chuyên gia khác 
trong ngành xây dựng cùng gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm thiết kế xanh 
cũng như các giải pháp xây dựng mới với tấm AAC YTONG cho dự án của 
mình tại Việt Nam.  
 
Thời gian: 16:30 - 18:30, thứ Tư, ngày 18 tháng 12 năm 2013. 
Địa điểm: Khách sạn Moevenpick, 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 
 
* Do số lượng người tham dự hạn chế, Quý vị vui lòng liên hệ với chị Hoàng 
Thị Thúy hoặc anh Vũ Kiên Định, điện thoại: (04) 665 27 605, và gửi email 
tới: thuy.hoang@xella.com trước ngày 16 tháng 12 để xác nhận tham gia. 
 
Xin gửi kèm Quý vị bản Chương trình sự kiện và Thư mời tham dự. 
 
Rất hân hạnh được đón tiếp! 
 
Trân trọng! 
VPĐD Xella Baustoffe GmbH tại Hà Nội 

Xella under it’s brand YTONG is the world’s largest manufacturer of 
autoclaved aerated concrete products. In addition to our YTONG block range, 
we are now launching YTONG panels in Vietnam: With their large span, yet 
light-weight, fire resistance (up to 8 hours), optimal thermal and sound 
insulation, and fast installation, YTONG panels are the optimal solution for 
external and internal walls, roofs and floors in practically every building type.  
 
We, Representative Office of Xella Baustoffe GmbH in Hanoi, would like to 
extend our warmest greetings and cordially invite you to our  
 

Panel Launch Event:  
              YTONG – Century Brand – Century Experience.  
 
The event will provide a unique opportunity for you to learn from our 
experiences in 90 years producing and supplying customers in Asia-Pacific 
and globally. Attending this event will be a great opportunity to unite with 
fellow developers, architects and engineers to exchange ideas in green 
buildings development and alternative solutions with YTONG panels for your 
projects in Vietnam. 
 
Time:        16:30 - 18:30, Wednesday, December 18, 2013 
Location:  Moevenpick Hanoi Hotel, 83 Ly Thuong Kiet,  
                  Hoan Kiem, Hanoi  
 
* As the number of attendees is limited, please RSVP to:  
Ms. Thuy Hoang or Mr. Dinh Vu, Tel. (04) 665 27 605 or email to: 
thuy.hoang@xella.com latest by 16 December, 2013.  
 
Please find attached the agenda and the invitation letter. We look forward to 
your attendance and active participation in the event.  
 
 
Your sincerely, 
Representative Office of Xella Baustoffe GmbH  
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