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Thành lập năm 1993, chuyên ngành thi công xây dựng và thương mại. Chúng tôi là nhà cung
cấp trọn bộ thiết bị phòng tắm được tin cậy trong nhiều năm qua.

■ Công ty Sài Gòn 3 với thương hiệu
nóng - phụ kiện phòng tắm ATMOR

là nhà nhập khẩu độc quyền: Sứ vệ sinh - máy nước

Atmor (Thailand) Public Company Limited
Klongton Nua, Wattana, Bangkok, Thailand, 10110

Các nhà máy sản xuất :
Atmor Thailand : Huay Kwang, Bangkok, Thailand
: Kfar Saba, 44425, Israel
Atmor Israel
Atmor Taiwan : Daya St., Taichung City, Taiwan
Atmor Malaysia : Rawang Integrated Industrial Park, 48000 Rawang, Selangor
: Fengxi Chaozhou City, Guangdong, China
Atmor China

■ Là nhà phân phối Atmor hơn 20 năm trên thị trường Việt Nam, Saigon Depot cam kết cung ứng theo đúng tiến
độ yêu cầu, Saigon Depot luôn dự trữ hàng trong kho, đáp ứng nhanh nhất và có trách nhiệm cao nhất với chủ
đầu tư.
■ Được sự tín nhiệm của nhiều Chủ Đầu Tư, Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Công ty Xây dựng, sản phẩm thiết bị phòng tắm
của chúng tôi đã được lựa chọn và sử dụng cho nhiều công trình dân dụng, bệnh viện, khách sạn, trường học,
khu công nghiệp, khu Resort....trên cả nước.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
■ Với phương châm tôn trọng lợi ích của Khách Hàng, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục
vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý Khách Hàng.
■ Cung cấp thông tin sản phẩm, bảng báo giá qua thư điện tử sau 12 giờ hoặc qua đường bưu điện
trong vòng 3 ngày (trên toàn quốc) kể từ khi nhận yêu cầu.
■ Giao hàng, hướng dẫn kỹ thuật và lắp đặt miễn phí ở nội thành TP. HCM và các tỉnh lân cận bởi đội
ngũ kỹ thuật viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm.
■ Bảo hành sản phẩm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận thông tin.
■ Bảo trì sản phẩm sau bảo hành với linh kiện chính hãng.

HỆ THỐNG SHOWROOM SAIGON DEPOT TẠI VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH & SHOWROOM
186 - 186A CMT8, P.10, Q.3
ĐT: (028) 39 315 315 - Fax: 62 650 818
Email: showroom186@saigon3.vn
(đối diện CLB Lan Anh)

SHOWROOM LÝ THƯỜNG KIỆT
279C Lý thường Kiệt, P.15, Q.11
ĐT: (028) 38 687 993
Email: showroom279@saigon3.vn
(cạnh NH Sacombank)

SHOWROOM QUẬN 2
48 Đồng Văn Cống, P. TML, Q.2
ĐT: (028) 37 422 892
Email: showroomq2@saigon3.vn
(gần UBND Quận 2)

SHOWROOM PHÚ MỸ HƯNG
031 KP Mỹ Hưng, ĐL Nguyễn
Văn Linh, Q.7
ĐT: (028) 54 120 269
Email: showroom031@saigon3.vn
(gần siêu thị Co.op Mart)

SHOWROOM NHA TRANG
Lô STH43-24 đường số 4, khu
Lê Hồng Phong 2, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 627 1418
Email:
showroomnhatrang@saigon3.vn

TRUNG TÂM DV KHÁCH HÀNG
299M Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11
ĐT: (028) 62 654 122
Email: phongkythuat@saigon3.vn
(đối diện Bưu Điện Phú Thọ)

■ Quý Khách liên hệ mua hàng tại hệ thống showroom

với giá niêm yết trên catalogue và thống nhất ở tất cả các showroom.

Sú - Vòi
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM SỨ ATMOR
Sứ được nung ở nhiệt độ 1200oC trên lò nung băng
chuyền HEIMSOTH dài 120m theo công nghệ tối tân của Đức.
Sản phẩm được chứng nhận có độ chống nứt và chống thẩm
thấu theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Bề mặt sứ được phủ lớp men trắng sáng, ngăn bám bẩn, vi
khuẩn hay nấm mốc bám bề mặt và dễ dàng cho việc vệ sinh.
Đạt chứng nhận chất lượng sản xuất của: NFS (USA), WELS (Australia),
CE (Europe), C-UPC (USA), DVGW (Germany).

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM VÒI ATMOR
Thân vòi làm bằng hợp kim đồng H65 chống ăn mòn và rò rỉ
Hàm lượng chì < 0.03% an toàn cho người sử dụng
Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, thân thiện môi trường

NOTHING BUT
IMPECCABLE DETAILS

Kiểu dáng hiện đại, tiện ích và chất lượng đạt tiêu chuẩn
Châu Âu

VAN TIỂU CẢM ỨNG - VÒI LAVABO CẢM ỨNG
Áp lực nước phù hợp: 0.05Mpa-0.6Mpa
Tự động xả sạch sau 12 giờ không sử dụng nhằm loại bỏ vi
khuẩn và ngăn mùi đảo chiều.
Dễ dàng điều chỉnh thời gian xả nước tự động và lưu lượng
nước xả.
Vòi lavabo cảm ứng

Van tiểu cảm ứng

Bảo hành 1 năm

Máy tăm nuóc nóng
Máy sây tay
Máy xit côn
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MÁY NƯỚC NÓNG

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng CE và ISO 9002

MÁY NƯỚC NÓNG ĐA NĂNG IN LINE

Multi-Point
■ Công nghệ Anh Quốc, sản xuất tại Malaysia.
■ Kết hợp tuyệt hảo giữa máy trực tiếp và máy gián tiếp.
IN LINE

Máy nước nóng đa năng

■ Dùng được cùng lúc cho: bồn tắm, lavabo, bồn rửa chén...
■ Ít hao điện, sau 5 giây nước nóng nhanh.
■ Tuyệt đối an toàn khi sử dụng
■ Nhỏ gọn, ít chiếm chỗ.
■ Bảo hành 2 năm

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

Hi
Ti TECH

TITANIUM

■ Công nghệ Anh Quốc, sản xuất tại Malaysia.
■ Có hai kiểu: kiểu dáng đứng và kiểu nằm ngang với nhiều loại dung tích:
10 lít, 15 lít, 30 lít, 50 lít, 80 lít hoặc lớn hơn.
■ Điện trở kỹ thuật cao, với hệ thống chống rò điện, an toàn khi sử dụng.
■ Hệ thống bảo vệ gia tăng nhiệt độ, gia tăng áp lực và bảo vệ quá nhiệt.

AT-15E

Máy nước nóng dáng đứng 15 lít

■ Bình chứa bằng thép tráng men TITANIUM.
■ Kỹ thuật phun chất cách điện bao quanh bình chứa giúp giữ nhiệt lâu
và tiết kiệm tối đa năng lượng thất thoát.
■ Thanh magie chống phèn và lỗ xả cặn.
■ Bảo hành điện trở và mạch điện tử 2 năm.
■ Bảo hành lòng bình 5 năm.

AT30-EH

Máy nước nóng dáng nằm 30 lít
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MÁY SẤY TAY CẢM ỨNG
■ An toàn, vệ sinh nơi công cộng
■ Tránh tiếp xúc với vi khuẩn
■ Tự động ngắt điện khi nhiệt quá nóng
■ Cách biệt hoàn toàn với điện
■ Thiết kế thân thiện môi trường, vỏ nhựa ABS chống bám bẩn
■ Công suất: 1200W
Tốc độ motor: 3600rmp
Khoảng cách cảm ứng: 50-200mm
Tốc độ gió: >12m/s
Nhiệt độ không khí: 65 15oC
Thời gian hoạt động: 60 giây

JXG-125

Máy sấy tay cảm ứng

MÁY XỊT CỒN CẢM ỨNG
■ Chuyên dùng cho các bệnh viện, trung tâm y tế,
công ty sản xuất thực phẩm....
■ Phun sương lượng cồn vừa đủ: 0.5~6ml
■ Nguồn điện: AC 220V hoặc DC 6V
■ Dung tích bình chứa cồn: 2000ml
■ Hiển thị lượng cồn còn lại trong bình
■ Vỏ làm bằng nhựa ABS chống bám bẩn
AT-007R

Máy xịt cồn cảm ứng

ĐẶC BIỆT : Cung cấp những sản phẩm tiện ích chuyên dùng cho khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, nơi
công cộng và các công trình dân dụng như: Máy sấy tay, thiết bị cảm ứng, nhấn xà phòng, hộp đựng
giấy inox, tay vịn người khuyết tật và đầy đủ các phụ kiện phòng tắm khác.

Máy sấy tay
cảm ứng

Hộp nhấn xà phòng

Hộp giấy inox
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Tay vịn inox

Xả lọc rác

HỘP NHẤN XÀ PHÒNG NHỰA
Sự khác biệt

ª Hệ nhấn siêu bền

Bộ nhấn đảm bảo không rò rỉ và
bền bỉ. Giữ khu vực luôn khô ráo và
sạch sẽ.

ª Nhựa ABS, chống lão hóa
ª Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
ª Tiết kiệm xà phòng
ª Bảo hành 1 năm
ª Made in Taiwan

NHỮNG TÍNH NĂNG CỦA HỘP NHẤN XÀ PHÒNG ATMOR

Thiết kế đơn giản
Phù hợp không gian sống hiện đại
và khu vực công cộng.

Nạp xà phòng dễ dàng
Kích thước họng bình (26.5mm)

Cửa sổ hiển thị
Cửa sổ hiển thị giúp nhận biết
lượng xà phòng trong hộp.

Hệ thống bơm tiên tiến
Thiết kế cải tiến của bơm cung cấp chính
xác lượng xà phòng bạn cần (0.7ml)
Hệ nhấn bền bỉ và không rò rỉ, giữ cho khu
vực bàn lavabo và chậu rửa luôn khô ráo
và sạch sẽ.

Nút nhấn lớn
Kích thước của nút nhấn phù
hợp với ngón tay cái giúp
nhấn dễ dàng và không trơn.

SẢN PHẨM CHUYÊN BIỆT: DÙNG NƠI CÔNG CỘNG, BỆNH VIỆN, NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI TÀN TẬT....

MAKE EVERY BATH

A SAFE BATH

SỰ AN TOÀN TRONG PHÒNG TẮM LUÔN QUAN TRỌNG VỚI

GẦN

TẤT CẢ MỌI LỨA TUỔI…

200,000

người bị tai nạn mỗi năm trong phòng tắm của họ*
* Dựa theo kết quả của National Safety Council

ĐỪNG CHỦ QUAN…

HÃY TRANG BỊ ĐỂ BẠN LUÔN AN TOÀN KHI Ở TRONG PHÒNG TẮM!

SẢN PHẨM CHUYÊN BIỆT
Kiểu dáng đa dạng cho bạn lựa chọn
được nguyên cứu và thiết kế dựa trên nhu cầu,
thói quen người sử dụng.

10

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
SỬ DỤNG SẢN PHẨM
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BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
Loại dự án

: Bệnh viện

Địa chỉ

: 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM

Tay vịn inox

Tay vịn inox

Tay vịn người khuyết tật inox

HA-601

ANH-401

BNH-9013

Hộp nhấn xà phòng inox

Trục giấy vệ sinh inox

SD-1080

TD-8325W

Máy sấy tay cảm ứng
19206

Trọn bộ thiết bị phòng tắm từ 1993

LEXINGTON RESIDENCE
Loại dự án

: Căn hộ cao cấp

Địa chỉ

: 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Máy nước nóng gián tiếp

Lavabo âm bàn

Vòi lavabo

Xả nhấn

AT30-EH - 30 lít

AT4289A

AT9A033

X001

Bàn cầu 1 khối

Bồn tiểu cảm ứng

Xịt phụ vệ sinh

Củ sen lạnh

AT1156A

AT6031

AT10301

AT001

P-Trap

Van xả

Van xả

Xả lọc rác

B002

AE020

AE036

M-8412
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FLORITA
SAIGON GREEN LIVING
Loại dự án

: Căn hộ cao cấp

Địa chỉ

: Him Lam, Quân 7, TP.HCM

Bàn cầu 1 khối

Xịt phụ vệ sinh

Lavabo đặt trên bàn

Bộ sen tắm

Vòi rửa chén

AT1084

AT10401

AT4243

AT90891

AI001

Bộ xả lavabo

Vòi lavabo

Van xả

Vòi xả máy giặt

Móc áo

AB007A-02

AT9A033

AE036

AT001-I

16055

Kệ kiếng (dài 52cm)

Khay xà phòng

Thanh vắt khăn (dài 61cm)

Kệ ly

Trục giấy vệ sinh

16091

16069

16024

16058

16051
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DREAMPLEX 195 BUILDING
Loại dự án

: Cao ốc văn phòng

Địa chỉ

: 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Bàn cầu 1 khối

Bàn cầu 1 khối

Lavabo âm bàn

Vòi lavabo

Bồn tiểu nam

AT1157

AT1084

AT4071

AT91143

AT6026

Xả nhấn

P-Trap

Van tiểu cảm ứng

Trục giấy vê sinh

X001

B002

M1032 (DC)

3109
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TRƯỜNG QUỐC TẾ TAS
Loại dự án

: Trường Quốc Tế Việt Mỹ

Địa chỉ

: 172-180 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Bàn cầu 1 khối

Bồn tiểu nam

Lavabo treo tường

AT1159

AT6026

AT3007D

Két nước & khung treo tường
AT200-G2
Bàn cầu

Bộ cần sen tắm

Vòi bán tự động

Vòi lavabo cảm ứng

Hộp đựng giấy nhựa

AT2155W

AT10201

M110

M-2331 (DC)

AT-1008W

Hộp đựng giấy inox

Hộp nhấn xà phòng

Tay vịn inox

Thanh vắt khăn (dài 61cm)

Bộ xả lavabo

TD8339

8114

BNH-102

16024

X003
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FLC HẠ LONG
Loại dự án

: Khu du lịch

Địa chỉ

: Hạ Long, Quảng Ninh

Chậu rửa chén inox 1 hộc

Chậu rửa chén inox 2 hộc

Vòi rửa chén nóng lạnh

AT268A

AT578A

AT91145
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4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG
Loại dự án

: Căn hộ cao cấp

Địa chỉ

: Đường số 30, Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Vòi lavabo

Củ sen lạnh

Gương phòng tắm

AT9A033

AT001

745

Xịt phụ vệ sinh

Vòi rửa chén

Tay sen

AT10401

AI001

AT12102
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Hệ thống rạp chiếu phim GALAXY CINEMA
Loại dự án

: Rạp chiếu phim

Địa chỉ

: TP.HCM

Vòi cảm ứng

Bàn cầu 1 khối

Bồn tiểu cảm ứng

AT0041(AC)

AT60089

AT6031
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The Bathroom Experts

