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STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
1. Bộ quần áo chữa cháy TT48 5 món

(gồm 5 tem kiểm định/set + biên bản kiểm
định công chứng)
Gồm 5 món

- Quần áo + tem kiểm định
- Mũ có + tem kiểm định
- Ủng có + tem kiểm định
- Găng tay + tem kiểm định
- Khẩu trang + tem kiểm định

Có tem + giấy
kiểm đinh
910.000đ/set
5 món

không kiểm
định 780.000
đ/set 5 món

2. Quần áo chữa cháy xanh đen
Xuất xứ: Trung Quốc
Chịu nhiệt: 150-180 độ

Quần áo:
420K

Mũ: 250K
Găng: 190K
ủng: 350K

có sẵn

3. Quần áo chống cháy KTFSN300 Korea
(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + kèm theo biên
bản kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng, không phải công chứng ở các phòng tư
nhân)
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Model: KTFSN300
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008
Chất liệu: NOMEX, PBI Matrix PTFE, viscose
(đốt không bắt lửa)
Chịu được nhiệt độ 200-3000C.
Chịu được ngọn lửa trần: 2-7s
o Chất liệu khóa kéo: Toàn bộ phải bằng đồng
o Phải có khóa bo dài 10cm ở 2 bên ống tay,

chất liệu khóa bo phải bằng đồng.
o Phản quang: Yêu cầu trên áo phʱi có 2 dãy

phʱn quang ngang r�ng 5cm.
o Tay áo có 01 dải phản quang 05 cm
o Quần có viền phát quang rộng 5cm
o Kích cỡ: Size EU (S - cho người 65kg; M

cho người 75kg; L cho người 85kg)
o Màu sắc: Cam/xanh đen

900.000đ/bộ
xanh

navy/cam
không kiểm
định (có sẵn)

950.000đ/bộ
xanh navy/
cam có biên
bản kiểm định
PCCC do
UBND

phường công
chứng (không
phải công
chứng tư
nhân)

(hàng có sẵn)

Khóa áo, khóa ống tay
bằng đồng



STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
4. Quần áo chống cháy KTFSN700 Korea

(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + kèm theo biên
bản kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng, không phải công chứng ở các phòng tư
nhân)
Model: KTFSN700
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008
+ Ch�ng chˠ EN469:2005
Trọng lượng: 3kg/bộ tùy cỡ
Chất liệu: NOMEX, PBI Matrix và X55 kèm
PBI, PTFE, aramid (cháy chậm)
Chịu được nhiệt độ 500-700 độ C.
Chịu được ngọn lửa trần: 2-7s
Áo:
o Phần tay áo: Phải có lớp thun bo bên trong

ống tay rộng 5cm, phải có dây lồng vào ngón
tay cái để không bị co tay áo khi làm việc.

o Phần cùi chỏ: Phải được gia cố thêm 1 lớp
vải hình bầu dục chống mài mòn phía ngoài.

o Phản quang: Yêu cầu
- Phản quang ngang: Trên áo phải có 3 dãy

phản quang ngang gồm: Dãy xám rộng
5cm + dãy vàng rộng 5cm+ dãy 2 sọc
vàng 1 sọc xám rộng 5cm.

- Phản quang dọc: Trên áo phải có 2 dãy
phản quang dọc thân trước+ 2 dãy phản
quang dọc thân sau loại rộng 5cm.

o Có túi đựng bộ đàm.
o Gấu áo: Toàn bộ phải là chất liệu nhung

Kleva màu đen, rộng 3cm bẻ cuộn.
Quần:
o Có 2 túi hộp bên hông quần
o Đầu gối: Phải được gia cố thêm 1 lớp vải vải

hình chữ nhật để chống mài mòn.
o Phải có phần lưng quần nhô cao 10cm, được

gắn với hai dây đeo vai. Dây đeo kết nối với
nhau bằng đai da chống cắt.

o Gấu quần: Toàn bộ phải là chất liệu nhung
Kleva màu đen, rộng 3cm bẻ cuộn.

o ½ chun, ½ cạp
o Phản quang: Yêu cầu trên quần phải có 2 dãy

phản quang ngang gồm: 1 dãy phản quang
vàng rộng 5cm và một dãy 2 sọc vàng 1 sọc
xám rộng 5cm.

o Kích cỡ: Size EU (S - cho người 65kg; M
cho người 75kg; L cho người 85kg)

Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm đỏ, phải
thể hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi.

2.700.000
đ/bộ không
kiểm định (có

sẵn)

2.900.000đ/bộ
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)



STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
5. Quần áo 4 lớp China 1.200.000

đ/bộ

6. Quần áo tráng nhôm 500 độ (1.5kg/bộ)
Xuất xứ: China
Model: 500
Trọng lượng: 1.5kg/bộ
Gồm: Quần áo, mũ trùm, găng, miếng bảo vệ
ủng. (Như hình ảnh)
Không có túi đựng bình thở SCBA sau lưng

1,230.000
đ/bộ
(có sẵn)

7. Quần áo tráng nhôm 1000 độ (1.9kg/bộ)
Xuất xứ: China
Model: 1000
Trọng lượng: 1.9kg/bộ
Gồm: Quần áo, mũ trùm, găng, miếng bảo vệ
ủng. (Như hình ảnh)
Không có túi đựng bình thở SCBA sau lưng

1.650.000
đ/bộ
(có sẵn)

8. Bộ quần áo tráng bạc KTFS500 Korea (4.7kg)
Lưu ý: Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định
PCCC bản công chứng nhà nước của UBND
(không phải công chứng ở các phòng tư nhân)
Model: KTFS500
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: xác nhʻn c�a hãng
+ Ch�ng chˠ EN15090:2012: xác nhʻn c�a hãng
+ Giấy chứng nhận kiểm định
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính
cứu hỏa ….
Trọng lượng: 4.7 kg/bộ
Chịu nhiệt: 500-700 độ
Chịu áp suất> 4000pa
Cường độ xé rách: >32N
Một bộ gồm 5 bộ phận sau:
1. Quần + áo trọng lượng: 2200g
Gồm 4 lớp
+ Lớp 1 là vải Aramid chống cháy, định lượng
250g/m2.
+ Lớp 2 phủ nhôm siêu mềm.
+ Lớp 3: bông cách nhiệt
+ Lớp 4: Lớp lót Aramid bên trong màu trắng,
định lượng 100g/m2. Hoàn toàn 100% không
chứa amiang.
+ Gồm 2 khuy bấm phía cổ và gấu áo.
+ Áo có túi đựng bình thở phía sau lưng.
+ Phần gấu áo có khuy bo 2 cúc.
2. Mũ trùm đầu trọng lượng 400g.
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên

4.100.000
đ/bộ không
kiểm định
(có sẵn)

4.500.000đ/bộ
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)



STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
trong màu trắng, định lượng 100g/m2.
+ Chống hơi nước, chống hóa chất.
+ Che kín ngực, bảo vệ tối đa người sử dụng.
3. Ủng cao su chịu nhiệt FRB4 2000g.
+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải
được thể hiện trên thân ủng.
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được
thể hiện rõ ràng trên thân ủng.
+Chất liệu : Cao su chống cháy
+Có đệm thép ở đế chống đâm thủng
+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống
thấm nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu
phân hủy
4. Găng tay trọng lượng 170g
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên
trong màu trắng, kiểu găng 3 ngón, định lượng
100g/m2.
+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 17 cm.
+ Trên găng có khóa cài để tăng giảm kích
thước.
5. Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm Đỏ, phải
thể hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi.

9. Bộ quần áo tráng bạc KTFS500 Korea (4.7kg)
Có phản quang
Model: KTFS500R
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: xác nhʻn c�a hãng
+ Ch�ng chˠ EN15090:2012: xác nhʻn c�a hãng
+ Giấy chứng nhận kiểm định
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính
cứu hỏa ….có phản quang nên được sử dụng
chữa cháy/làm việc trong điều kiện đêm và các
khu vực thiếu ánh sáng.
Trọng lượng: 4.7 kg/bộ
Chịu nhiệt: 500-700 độ
Chịu áp suất> 4000pa
Cường độ xé rách: >32N
Một bộ gồm 5 bộ phận sau:
1. Quần + áo trọng lượng: 2200g
Gồm 4 lớp
+ Lớp 1 là vải Aramid chống cháy, định lượng
250g/m2.
+ Lớp 2 phủ nhôm siêu mềm.
+ Lớp 3: bông cách nhiệt
+ Lớp 4: Lớp lót Aramid bên trong màu trắng,
định lượng 100g/m2. Hoàn toàn 100% không
chứa amiang.
+ Gồm 2 khuy bấm phía cổ và gấu áo.
+ Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, sử
dụng kèm được với bình SCBA
+ Phần gấu áo phải có khuy bo 2 cúc.

4.500.000
đ/bộ không
kiểm định
(có sẵn)

4.600.000đ/bộ
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân



STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
Trên áo: Phải có 1 dãy phản quang vòng từ trước
ra sau và 2 dãy phản quang trên tay áo.
Quần: Phải có 1 dãy phản quang ở hai bên ống
quần.
2. Mũ trùm đầu trọng lượng 400g.
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên
trong màu trắng, định lượng 100g/m2.
+ Chống hơi nước, chống hóa chất.
+ Che kín ngực, bảo vệ tối đa người sử dụng.
3. Ủng cao su chịu nhiệt FRB4 2000g.
+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải
được thể hiện trên thân ủng.
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được
thể hiện rõ ràng trên thân ủng.
+Chất liệu : Cao su chống cháy
+Có đệm thép ở đế chống đâm thủng
+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống
thấm nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu
phân hủy
4. Găng tay trọng lượng 170g
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên
trong màu trắng, kiểu găng 3 ngón, định lượng
100g/m2.
+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 17 cm.
+ Trên găng có khóa cài để tăng giảm kích
thước.
5. Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm Đỏ, phải
thể hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi.

10. Bộ quần áo tráng bạc KTFS1000 Korea
(7.0kg/bộ)
Lưu ý: Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định
PCCC bản công chứng nhà nước của UBND
(không phải công chứng ở các phòng tư nhân)
Model: KTFS1000
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: xác nhʻn c�a hãng
+ Ch�ng chˠ EN15090:2012: xác nhʻn c�a hãng
Trọng lượng: 7.0kg/bộ
Chịu nhiệt: 1000 độ
Chịu áp suất> 5000pa
Cường độ xé rách: >45N
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính
cứu hỏa xông vào đám cháy.
Một bộ gồm 5 bộ phận sau:
1. Quần + áo: Phải gồm 4 lớp, đếm được từng
lớp bằng mắt thường.
+ Lớp 1: Vải Aramid chống cháy, định lượng
500g/m2.
+ Lớp 2: phủ bạc sần
+ Lớp 3: lớp vải thủy tinh

5.900.000
đ/bộ không
kiểm định
(có sẵn)

6.200.000đ/bộ
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)

kính quan sát
tháo rời được
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+ Lớp 4: Lớp bông lót Aramid bên trong màu
xanh đen, may hình quả trám, định lượng
150g/m2.
+ Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, phải
đựng vừa bình SCBA.
+ Khuy cài áo: Phải có 4 khuy cài mạ titan, kiểu
hình chữ nhật, dạng sập, hai bên khuy cài phải
được gim chặt bởi bốn đinh tán.
+ Tay áo: Phải có cúc cài để tăng giảm kích
thước.
+ Khóa quần: Chất liệu đồng
+ Dây đeo lên vai: phải có khóa hình chữ nhật,
chất liệu Titan.
+ Quần: Phải có túi hộp bên hông quần.
2. Mũ trùm đầu: trọng lượng 850g/cái.
+Chất liệu phải gồm 4 lớp như bộ quần áo, có
kính chịu nhiệt 1000 độ.
+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác
dụng Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồ
quang cản bức xạ nhiệt (loại kính trắng không
có tác dụng này)
+ Kích thước kính: Phải rộng 19x30cm
+ Phải có 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ.
+ Phải có 2 dây để choàng vào cánh tay, ưu điểm
không làm rơi mũ khi cúi người. Điều chỉnh
được kích thước. Dây choàng phải được gim
chặt vào mũ bằng 4 đinh tán.
+ Phải có đai thun bên trong mũ để cố định mũ
bảo hộ/ mũ chữa cháy cứng đội bên trong.
+ Vành mũ phải trùm kín ngực
3. Ủng cao su chịu nhiệt FRB4
Trọng lượng: 2000g/đôi.
+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải
được thể hiện trên thân ủng.
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được
thể hiện rõ ràng trên thân ủng.
+Chất liệu : Cao su chống cháy
+Có đệm thép ở đế chống đâm thủng
+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống
thấm nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu
phân hủy
4. Găng tay chịu nhiệt
- Chất liệu phải 4 lớp như bộ quần áo
- Đường may: Chỉ Kevla chống cháy
5. Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm màu đỏ
đậm, phải thể hiện logo, tên, địa chỉ nhà sản xuất
trên túi bằng chất liệu phản quang.
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1. Bộ quần áo tráng bạc KTFS1500 Korea

kính mạ vàng, trọng lượng 8.5kg/bộ
Lưu ý: Cung cấp giấy chứng nhận kiểm định
PCCC bản công chứng nhà nước của UBND
(không phải công chứng ở các phòng tư nhân)
Model: KTFS1500
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Dùng trong luyện gang thép, sắt thép, xi măng,
lò hơi cao tần…
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo g˪m:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: xác nhʻn c�a hãng
+ Ch�ng chˠ EN15090:2012: xác nhʻn c�a hãng
Trọng lượng: 8.5kg/bộ
Có 5 lớp, đếm được từng lớp bằng mắt thường.
Chịu nhiệt: 1500 độ
Chịu áp suất> 8000pa
Cường độ xé rách: >65N
Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính
cứu hỏa xông vào đám cháy.
Một bộ gồm 6 bộ phận sau:
1. Quần + áo: Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được
từng lớp bằng mắt thường.
+ Lớp 1: Bằng vật liệu mới Safal, là sợi thủy tinh
metal- para-aramidic tráng nhôm bên ngoài
500g/ m2
+ Lớp 2: sợi carbon
+ Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa
+ Lớp 4: sợi metaramidic 50%
+ Lớp 5: Aramid bên trong màu xanh đen, may
hình quả trám, định lượng 250g/m2.
Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, phải
đựng vừa bình SCBA.
Khuy cài áo: Phải có 4 khuy cài mạ titan, kiểu
hình chữ nhật, dạng sập, hai bên khuy cài phải
được gim chặt bởi bốn đinh tán.
Tay áo: Phải có cúc cài để tăng giảm kích thước.
Khóa quần: Chất liệu đồng
Dây đeo lên vai: phải có khóa hình chữ nhật,
chất liệu Titan.
Quần: Phải có túi hộp bên hông quần.
2. Mũ trùm đầu: trọng lượng 920g/cái.
+Chất liệu phải gồm 4 lớp như bộ quần áo, có
kính chịu nhiệt 1000 độ.
+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác
dụng Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồ
quang cản bức xạ nhiệt (loại kính trắng không
có tác dụng này)
+ Kích thước kính: Phải rộng 19x30cm
+ Phải có 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ.
+ Phải có 2 dây để choàng vào cánh tay, ưu điểm
không làm rơi mũ khi cúi người. Điều chỉnh

7.200.000
đ/bộ không
kiểm định (có

sẵn)

7.500.000đ/bộ
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)

kính quan sát
mạ vàng tháo
rời được
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được kích thước. Dây choàng phải được gim
chặt vào mũ bằng 4 đinh tán.
+ Phải có đai thun bên trong mũ để cố định mũ
bảo hộ/ mũ chữa cháy cứng đội bên trong.
+ Vành mũ phải trùm kín ngực
3. Ủng chống cháy cao su có quai xách:
- Trọng lượng: 3000g/đôi
- Tiêu chuẩn: NFPA 1971: 2000, ISO

9001:2008, EN 15090 phải được thể hiện rõ
ràng trên thân ủng.

- Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được
thể hiện rõ ràng trên thân ủng.

- Chất liệu: cao su tổng hợp chống cháy, chống
trơn ngã, chống hóa chất. Lớp lót trong bằng
chất liệu Kevlar Nomex

- Có quai xách. Chịu được điện thế 5000V
- Mũi thép + đế thép kháng dầu, chống tĩnh

điện, nhiệt và chống ô xy hóa.
4. Ủng nhôm có đế kín lòng bàn chân: 350g
+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên
trong màu xanh đen, định lượng 250g/m2.
+ Chiều cao: > 32cm
+ Kín không hở lòng và mũi bàn chân.
5. Găng tay chịu nhiệt: 300g
- 4 lớp, lòng bàn tay là aramid
- Kích thước: Dài 40cm * Rộng: 17cm
- Đường may: Chỉ Kevla chống cháy
6. Túi đựng: 150g
- Màu đỏ, chất liệu chống cháy, có quai xách,

phải thể hiện logo, tên, địa chỉ nhà sản xuất
trên túi bằng chất liệu phản quang.

7. Mũ cứng đội bên trong mũ trùm đầu: Có
chôt để gắn được vào mũ trùm đầu của bộ quần
áo.

2. Yếm tráng nhôm
Hãng: KT Việt Nam may theo yêu cầu

Loại 500 độ
60*90cm giá
600.000
đ/cái

Loại 500 độ
75*110cm giá
700.000
đ/cái

75*110cm giá
900.000
đ/cái
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3. Bộ quần áo chống hóa chất chống cháy

Sử dụng cho lính cứu hỏa chữa cháy hóa chất.
Ưu điểm: Quần áo liền với ủng giúp chất độc
không tràn qua ủng vào chân.
Gồm: Quần áo dính liền ủng + găng tay
Độ dày của vải cao su gia cường chống hóa chất:
0.5mm.
Độ bền kéo > 450N/5cm
Độ bền kéo khi có lực kéo rách >32N
-Tính chống thấm axit: Không thấm dưới 10mm
của dung dịch chất lỏng chứa 80% H2SO4,
60%HNO3 và 30% HCl trong 1 giờ.
-Tính chống thấm kiềm: Không thấm dưới 10mm
của dung dịch chất lỏng chứa 6.1mol/L NaOH
trong 1 giờ.
-Tính chống benzen: Không hình thành các vết
rạn nứt, không bị dính sau khi ngâm trong xăng
120 trong 30 giây.
-Tính chống cháy: Thời gian đốt cháy liên tục
trên ngọn lửa trần : 2 giây
Thời gian chống cháy : 10 giây
-Tính chống nóng, chống lão hóa; 125°C×24 giờ,
không dễ vỡ cũng không dính, nhớt.
-Tính chống lạnh: -25°C×5 phút, không hình

thành vết nứt sau khi gập nếp 180°
-Tính bám dính của bải cao su và may mặc: không
ít hơn 780N/m
-Chống đâm, tính bảo vệ của đế giày: không ít
hơn 780N
-Khả năng cách điện của đế giày: không ít hơn
5000V
-Khả năng chống nước của giày: Không có hiện
tượng thấm sau khi ngâm 2 giờ
Khả năng chống thấm của quần áo chống hóa

chất; không có hiện tượng thấm sau khi cọ rửa 15
phút với 5 vòi của vòi phun nước 3L/phút.
Trọng lượng của toàn bộ quần áo: 3.5-4.0kg

2.100.000
đ/bộ hàng nhà
máy, có vani
đựng từng bộ

Loại 1.8tr dày

4. Mũ chữa cháy TT48 450.000đ
(có sẵn nhiều)

5. Mũ chống cháy có phủ gáy VN loại dày
Khuôn mũ được đầu tư và quản lý bởi KT
Vietnam
Hãng sản xuất: KT Vietnam
Xuất xứ: Việt Nam
 Lưu ý: Bảo vệ ở nhiệt độ 150 độ C.
 Có tấm phủ bảo vệ cổ
 Phía ngoài: Che kín 2 tai, phía sau đầu và cổ.

Khi làm nhiệm vụ (ngẩng lên và cúi xuống)
mũ vẫn che kín phần sau gáy.

 Chịu được ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s.

450.000
đ/chiếc màu
đỏ/vàng loại

dày
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 Chống va đập, chống đâm, chịu lửa, chống
hoá chất. Bảo vệ đầu và cổ của lính cứu hoả.
Kính bảo vệ mắt khỏi nhiệt độ cao và chịu
được va chạm mạnh

 Thân mũ làm bằng nhựa ABS tổng hợp
 Phía trên đỉnh mũ có lớp vỏ xương sống

vuông chạy từ trước ra sau, hai bên thân mũ
có cấu tạo lồi ra để bảo vệ tai.

 Phía trước mũ có kính bảo vệ bằng nhựa
Polycarbonate (PC) không màu, bề dày 02
mm, giúp cản bụi, gió, hơi nóng khi chữa
cháy.

 Bảo vệ gáy: Sau mũ có 1 lớp có thể tháo rời
được, bằng chất liệu bảo vệ Nomex/tráng
nhôm

 Trọng lượng: 620g
 Kích thước: 32*24.5*18 cm (L * W * H)
 Màu: Đỏ/hoặc vàng
 Màu: Đỏ, tấm trùm màu cam.
 Màu vàng: tấm trùm tráng bạc

6. Mũ chống cháy (phủ gáy vải màu vàng)
Thông tư 66, Khuôn mũ được đầu tư và quản lý
bởi KT Vietnam
Hãng sản xuất: KT Vietnam
Xuất xứ: Việt Nam
Cung cấp bản gốc giấy xuất xưởng.
 Lưu ý: Bảo vệ ở nhiệt độ 500 độ C.
 Có tấm phủ bảo vệ cổ, nomex màu vàng.
 Viền mũ màu đen.
 Trọng lượng: 1460g
 Kích thước : 331 x 160mm

990.000
đ/cái

(có sẵn nhiều)

7. Mũ chống cháy KTFH500 Korea
(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + biên bản
kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng)
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Model: KTFH500
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: xác nhʻn c�a hãng
+ Giấy chứng nhận KĐ công chứng UBND
 Chịu nhiệt 500-1000 độ C
 Cấu tạo bằng vật liệu FYR-Glass chịu được

nhiệt độ cao. Trong lượng nhẹ, được thiết kế
các đường gân chịu lực chống va đập, có 08
điểm tiếp xúc khi mang tạo cảm giác thoải
mái và vừa vặn.

 Bảo vệ gáy: Sau mũ có 1 lớp có thể tháo rời
được, bằng chất liệu bảo vệ Nomex/tráng
nhôm

 Có tấm phủ trùm vai.
 Bảo vệ cằm với khóa an toàn"Velcro" thao

1.150.000
đ/cái không
kiểm định (có
sẵn 50 cái)

1.100.000đ/cái
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)

(có sẵn)
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tác nhanh, sử dụng trong vùng nguy hiểm.

 Trọng lượng: 1.1kg
 Phía ngoài: Che kín 2 tai, phía sau đầu và cổ.

Khi làm nhiệm vụ (ngẩng lên và cúi xuống)
mũ vẫn che kín phần sau gáy.

 Kính nằm ngoài mũ
 Viền mũ: cao su chống va đập màu đen.
 Màu: Đỏ truyền thống

8. Mũ chống cháy KTFH1000 Korea
(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + biên bản
kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng)
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Model: KTFH1000
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008, NFPA 1971-2018:
đóng dʳu xác nhʻn c�a hãng (cc d� án)
+ Giấy chứng nhận KĐ công chứng UBND
 Chịu nhiệt bức xạ tối đa 1000 độ C
 Cấu tạo bằng vật liệu FYR-Glass, được thiết

kế các đường gân chịu lực chống va đập, có
08 điểm tiếp xúc khi mang tạo cảm giác thoải
mái và vừa vặn.

 Bảo vệ gáy: Sau mũ có 1 lớp có thể tháo rời
được, bằng chất liệu bảo vệ tráng bạc

 Bảo vệ cằm với khóa an toàn"Velcro" thao
tác nhanh, sử dụng trong vùng nguy hiểm.

 Trọng lượng chuẩn: 1200g
 Kích thước: Dài 36cm * rộng 24cm
 Có tấm bảo vệ tai hình chữ nhật màu đen hai

bên tai, kích thước: 6cm*3.3cm
 Khi làm nhiệm vụ (ngẩng lên và cúi xuống)

mũ vẫn che kín phần sau gáy.
 Viền mũ màu đen.
 Kính nằm phía trong mũ
 Màu: Đỏ /vàng.

1.500.000
đ/cái không
kiểm định (có

sẵn)

1.600.000đ/cái
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)

9. Mũ chùm Nomex bảo vệ lính cứu hỏa
Hãng KT Vietnam
Một lớp
Chất liệu Nomex, co giãn tốt.
Trọng lượng: 40g
Chịu nhiệt bức xạ: 400 độ
Đặc điểm: Khi mặc vào sẽ ôm sát phần đầu, chất
liệu mềm mại, dễ chịu, không bị nóng chảy và co
lại khi nhiệt độ thấp.
Thiết kế: có 1 lớp, dệt kim có tính đàn hồi
Phần che bảo vệ: Khi mặc vào phải để hở phần
mắt, vạt trước có thể che phần dưới cổ.
Màu sắc: Trắng sữa hoặc đen.
Formosa hay dùng loại này.

290.000
đ/chiếc

(có sẵn nhiều)
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10. Mũ chùm Aramid bảo vệ lính cứu hỏa

Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Model: KTFHA
Sản phẩm đã được bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ.
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Xác nhʻn c�a hãng
2 lớp
Cấu tạo 2 lớp, lớp ngoài bằng vật liệu tổng hợp
20% PolyBenzimidazole 80% Lenzing, lớp trong
là vật liệu Dupoint Nomex Nano Flex.
Chỉ số mức độ chống cháy của vật liệu: 34
cal/cm2.
Chỉ số thất thoát nhiệt, đặc trưng cho tính thông
thoáng của vật liệu: 330 w/m2
Trọng lượng: 135g
Đặc điểm: Khi mặc vào sẽ ôm sát phần đầu, chất
liệu mềm mại, dễ chịu, không bị nóng chảy và co
lại.
Phần che bảo vệ: Khi mặc vào phải để hở phần
mắt, vạt trước có thể che cả phàn vai.
Màu sắc: Trắng sữa hoặc đen.

690.000
đ/chiếc

11. Mũ tráng bạc chống cháy 1500 độ
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Chịu nhiệt: 1500 độ
Trọng lượng: 930g/chiếc
Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng lớp bằng
mắt thường.
+ Lớp 1: Bằng vật liệu mới Safal, là sợi thủy tinh
metal- para-aramidic tráng nhôm bên ngoài
500g/ m2
+ Lớp 2: sợi carbon
+ Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa
+ Lớp 4: sợi metaramidic 50%
+ Lớp 5: Aramid bên trong màu xanh đen, may
hình quả trám, định lượng 250g/m2.
Hoàn toàn 100% không chứa amiang.
Kính thủy tinh mạ vàng chống tia hồ quang
có kính chống hơi nước làm bằng polycacbonat,
chống hóa chất, chịu nhiệt 1500 độ.
+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác
dụng Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồ
quang cản bức xạ nhiệt (loại kính trắng không
có tác dụng này)
+ Kích thước kính: Rất rộng 19x30cm
+ Có khóa 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ.
+ Thiết kế đặc biệt: Trên mũ có 2 dây để choàng
vào cánh tay, ưu điểm không làm rơi mũ khi cúi
người. Điều chỉnh được kích thước. Dây choàng
được gim chặt vào mũ nhờ 4 đinh tán.
+ Bên trong mũ có đai thun để cố định mũ bảo
hộ/ mũ chữa cháy cứng đội bên trong.
+ Vành mũ trùm kín ngực và vuông góc với hai

2.100.000đ/cái
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vai, bảo vệ tuyệt đối người sử dụng.

12. Mũ tráng nhôm 500 độ china
Trọng lượng: 70g/chiếc
Vành che ngực: tròn
Kính trắng

700.000đ

13. Mũ tráng nhôm 1000 độ china
Trọng lượng: 150g/chiếc
Vành che ngực: tròn
Kính trắng

900.000đ

14. Găng chữa cháy vàng gừng
Xuất xứ: KT Việt Nam
Chất liệu lót bên trong: vải bông.
Trọng lượng: 80g/đôi

180.000đ/đôi
(có sẵn nhiều)

15. Găng chữa cháy xanh đen
Xuất xứ: KT Việt Nam
Chất liệu lót bên trong: vải bông.
Trọng lượng: 100g/đôi
Chịu nhiệt 10 độ

190.000đ/đôi
(có sẵn nhiều)

16. Găng tay CH8CN
Chuyên dùng leo dây, trèo tường
Chất liệu: Da thật
Màu: Trắng/kem

280.000đ/cái

17. Găng tay chống cháy KTN300 Korea
(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + biên bản
kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng)
Model: KTN300
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Sao y nhà sʱn xuʳt.
Lưu ý: Trọng lượng găng tay >200g/đôi, trọng
lượng nhẹ hơn là hàng nhái.
o Loại găng tay dài, xỏ kín năm ngón tay, từ

trước ra sau cổ tay có băng thun co giãn;
o Chất liệu: Nomex chống cháy định lượng

195g/m3 gồm 2 lớp:
o + Lớp chống cháy: Nomex màu xanh đen

bên ngoài.
o + Lớp lót Aramid màu cam bên trong
o Phản quang: Rộng 5cm, màu đỏ rực.
o Nhiệt độ chịu đựng: 300 độ
o Trọng lượng găng tay: > 200g/đôi
o Màu sắc: Cam/xanh đen

270.000đ/đôi
không kiểm
định (có sẵn)

300.000đ/cái
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)

18. Găng tay chống cháy KTN700 Korea
(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + biên bản
kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng)
Model: KTN700
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea

360.000đ/đôi
không kiểm
định (có sẵn)

400.000đ/cái
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H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Sao y nhà sʱn xuʳt.
Lưu ý: Trọng lượng găng tay >230g/đôi, trọng
lượng nhẹ hơn là hàng nhái.
o Loại găng tay dài, xỏ kín năm ngón tay, từ

trước ra sau cổ tay có băng thun co giãn;
o Chất liệu: Nomex chống cháy định lượng

235g/m3 gồm 2 lớp.
o + Lớp chống cháy: Nomex màu xanh đen

bên ngoài.
o + Lớp lót Aramid màu cam (không phải bằng

vải thường) bên trong
o Nhiệt độ chịu đựng: 700 độ
o Trọng lượng găng: >230g/đôi.
o Có lớp da chống cắt trong lòng bàn tay

có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)

19. Găng tay tráng nhôm China 500 độ
Dài 23cm
Nặng: 70g

250.000đ

20. Găng tay tráng nhôm china 500 độ
Dài 38cm
Nặng: 90g

260.000đ

21. Găng tay tráng nhôm China 1000 độ
Dài 23cm
Nặng: 100g, kiểu 3 ngón

300.000đ

22. Găng tay tráng nhôm China 1000-1500 độ
Dài 23cm
Nặng: 200g

350.000đ

23. Găng tay chống cháy tráng bạc KTA850
korea
Model: KTA850
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Sao y nhà sʱn xuʳt.
o Chuyên dùng cho lò luyện gang thép, lính

cứu hỏa, xi măng…
o Chịu nhiệt 850 độ
o 3 lớp, lớp ngoài tráng nhôm, lớp trong

Aramid chống cháy và lớp lót chịu nhiệt
Aramid đen

480.000
đ/đôi

dài 38cm
(còn 2 đôi)
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o 5 ngón
o Dài 38cm * Rộng: 20cm
o Trọng lượng: 400g giúp tăng khả năng chịu

nhiệt.
o Đường may: Chỉ Kevla chống cháy

24. Găng tay chống cháy tráng bạc KTA1000
korea
Model: KTA1000
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Sao y nhà sʱn xuʳt.
o Chuyên dùng cho lò luyện gang thép, lính

cứu hỏa, xi măng…
o tráng nhôm chịu nhiệt bức xạ 800-1000 độ
o Cầm nắm trực tiếp: 500 độ
o Lòng bàn tay là vải 100% aramid chống cháy

màu sữa.
o 4 lớp, lớp ngoài tráng nhôm, lớp trong

Aramid + Kevla và lớp lót chịu nhiệt.
o 5 ngón
o Dài 38cm * Rộng: 20cm
o Trọng lượng: 350g/đôi giúp tăng khả năng

chịu nhiệt.
o Đường may: Chỉ Kevla chống cháy

giá 620.000
đ/đôi

dài 38cm
(có sẵn nhiều)

25. Găng tay chống cháy tráng bạc KTA1500R
korea (lòng bàn tay da đỏ)
Model: KTA1500R
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Sao y nhà sʱn xuʳt.
Dùng cho lò luyện gang thép, lính cứu hỏa, gạch
nung, xi măng…
o Chịu nhiệt bức xạ 1000- 1500 độ
o Cầm nắm trực tiếp: 1000 độ
o Lòng bàn tay là da chống cháy, chống cắt

màu đỏ đậm
o 5 lớp, lớp ngoài tráng nhôm + da, lớp trong

Aramid + Kevla và lớp lót chịu nhiệt.
o 5 ngón
o Dài 40cm * Rộng: 20cm
o Trọng lượng: 450g giúp tăng khả năng chịu

nhiệt.
o Đường may: Chỉ Kevla chống cháy

880.000
đ/đôi dài 40cm
(còn 9 đôi)

26. Ủng chữa cháy
Xuất xứ: China
Chịu nhiệt 500 độ
Chất liệu: cao su

450.000 đ
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27. Ủng chữa cháy

Xuất xứ: China
Không đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

600.000 đ

28. Ủng chống cháy FRB4 Korea
(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + biên bản
kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng)
Model: FRB4
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Sao y nhà sʱn xuʳt.
+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải
được thể hiện trên thân ủng.
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được
thể hiện rõ ràng trên thân ủng.
- Chất liệu : Cao su chống cháy
- Chịu được nhiệt độ>5000C
- Có đệm thép ở đế chống đâm thủng
- Cách điện: Chịu được điện thế >5000V
- Chống thấm nước, chống hóa chất ăn mòn
- Chống dầu phân hủy
- Không đổ mồ hôi
- Ủng cao cổ, thân ủng đứng và đúc liền đế.
- Mũi ủng tròn, bên trong thân ủng có lớp vải

chuyên dùng chống trượt, bám dính vào
thành ủng; cổ ủng, mũi ủng, các gờ sau của
ủng có gân và chỉ viền xung quanh; đế ủng
đúc, dày 05 cm, có vân nổi hình răng cưa
tăng độ ma sát.

- Ủng được làm bằng cao su chống cháy.

620.000đ/đôi
không kiểm
định (có sẵn)

650.000đ/đôi
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)

29. Ủng chống cháy FRB2 Korea
(thông tư 66-BCA mới nhất 2018 + biên bản
kiểm định PCCC do UBND phường công
chứng)
Model: FRB2
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
H˪ sɳ cung cʳp kèm theo:
+ CO, CQ: Công ch�ng/đóng dʳu KT Vi˞t Nam
+ Ch�ng chˠ ISO9001:2008: Sao y nhà sʱn xuʳt.
Ch�ng chˠ: EN15090:2012
+ Tiêu chuẩn NFPA 1971 : 2000, ISO
9001:2008, EN 15090 phải được thể hiện trên
thân ủng.
+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được
thể hiện rõ ràng trên thân ủng
Được làm từ cao su tổng hợp chống cháy, chống
trơn ngã, chống hóa chất. Lớp lót trong bằng
chất liệu Kevlar Nomex
Có quai xách
Chịu được điện thế 5000V

1.000.000đ/đôi
không kiểm
định (có sẵn)

1.150.000đ/đôi
có biên bản
kiểm định
PCCC do

UBND phường
công chứng
(không phải
công chứng tư

nhân)
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Mũi thép
Có miếng đế bằng kim loại tăng cường khả năng
chống cháy ở nhiệt độ cực cao.
Đế ủng: Bằng chất liệu thép, gót ủng và đoạn
giữa bàn chân ủng thiết kế bằng kim loại bảo vệ,
có thể chống vật sắt nhọn đâm xuyên gây chấn
thương, đế ủng có tính kháng dầu, tĩnh điện,
nhiệt và chống ô xy hóa.
Chịu được nhiệt độ lên tới 1000độC

30. Ủng tráng nhôm 1500 độ
Model: FRB4A
Xuất xứ: Hãng KT FIRE Corporation, Korea
Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng lớp bằng
mắt thường.
+ Lớp 1: Vải Aramid thủy tinh chống cháy, định
lượng 600g/m2.
+ Lớp 2: phủ nhôm sần
+ Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa
+ Lớp 4: Lớp chống ẩm
+ Lớp 5: Aramid bên trong màu xanh đen, may
hình quả trám, định lượng 250g/m2.
Hoàn toàn 100% không chứa amiang
+ Chiều cao: > 32cm
+ Kín không hở lòng và mũi bàn chân.

600.000
đ/đôi

(có sẵn nhiều)


