


- Kim Vàng là một Công Ty Tư Nhân gồm 150 công nhân viên được 

sáng lập bởi một CEO trẻ tuổi đa tài đầy nhiệt huyết và yêu nghề.

- Chúng tôi sản xuất các mẫu quần áo thời trang đồng phục sắc sảo, 

riêng biệt cao cấp cho các thương hiệu tập đoàn trên toàn Việt Nam.

- Chúng tôi đã xây dựng Công Ty của mình ngay từ thuở sơ khai dựa 

trên các giá trị cốt lỗi hiện hữu như:

+ Đặt mình vào vị trí Khách Hàng.

+ Bán sản phẩm cho Khách Hàng như bán cho người thân.

+ Tôn trọng đồng nghiệp.

+ Sản phẩm bền chắc.         

1.   Được công nhận là nhà cung cấp hàng đầu về thời trang 

      đồng phục cao cấp.

2.   99% mang đến cho Khách Hàng sự thỏa mãn.

3.   Có 1000 Khách Hàng trung thành để đưa Kim Vàng liên tục 

      phát triển mang đến môi trường đầu tư công bằng để nơi đây 

      là môi trường làm việc của hơn 150 nhân viên lâu dài.

4.   Cam kết việc kinh doanh trung thực có trách nhiệm phù hợp 

      với môi trường và được chính phủ Việt Nam công nhận. 

Chứng nhận nguyên liệu đầu vào được kiểm duyệt tuyệt đối 

và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Phục vụ tất cả các Doanh 

Nghiệp vừa và nhỏ trên 54 tỉnh thành và cả khu phục Đông 

Nam Á bạn sẽ luôn nhận được các sản phẩm cao cấp và dịch 

vụ thỏa mãn nhất với tư cách là Khách Hàng của Kim Vàng.         

Vì sao chọn Kim Vàng?

Giới thiệu về Kim Vàng

Áo Sơ Mi Nam

Áo Sơ Mi Nữ

Quần Tây Nam

Áo Vest Nữ

Áo Vest Nam

Chân Váy Nữ

Khách Hàng Của Kim Vàng

Cách Đo Size

Bảng Thông Số Size Nam

Bảng Thông Số Size Nữ       

3
8
13
18
23
28
33
34
35
36



Hiện nay, áo sơ mi công sở nam được may từ 2 
dạng chủ yếu đó là áo sơ mi ngắn tay và áo sơ mi 
dài tay. Để mang phong cách lịch sự và sang trọng, 
thông dụng thường áo sơ mi công sở chủ yếu được 
may dài tay và khi đó những sản phẩm như áo sơ mi 
công sở chủ yếu may theo truyền thống văn hóa của 
các công ty. Thông thường, màu sắc của áo sơ mi 
đồng phục sẽ màu sắc đặc trưng của công ty, màu 
của logo, thương hiệu công ty bạn.

Bạn biết đó những sản phẩm đồng phục công sở 
hiện nay yêu cầu của chúng cần phải là lịch sự 
phong cách thiết kế trẻ trung hiện đại. Trong thời 

MẪU ASMN01
-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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ÁO SƠ MI NAM
ĐỒNG PHỤC

SỰ SANG TRỌNG CỦA NHỮNG
CHIẾC ÁO SƠ MI CÔNG SỞ NAM

trang công sở áo sơ mi được xem là một dạng đồng 
phục công sở không thể thiếu, là dạng trang phục 
đang cạnh tranh vị trí với áo thun đồng phục nhưng 
hiện nay có thể thấy rằng áo thun đồng phục vẫn là 
dạng đồng phục được khá nhiều người lựa chọn, 
nhưng so về độ sang trọng và lịch sự thì áo thun 
đồng phục vẫn không thể so sánh được với những 
chiếc áo sơ mi.

 Và hiện nay, những chiếc áo sơ mi luôn là lựa chọn 
của những văn phòng cao cấp và những người có 
chức vụ cao, cũng dành cho tham gia hội họp khách 
hàng hay những dịp quan trọng.
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MẪU ASMN11

MẪU ASMN12

MẪU ASMN13

MẪU ASMN14

MẪU ASMN15

MẪU ASMN06

MẪU ASMN07

MẪU ASMN08

MẪU ASMN09

MẪU ASMN10

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.



MẪU ASMN16

MẪU ASMN17

MẪU ASMN18

MẪU ASMN19

MẪU ASMN20

Vào thời trung cổ, sơ mi đặt biệt là những chiếc áo 
sơ mi có màu trắng lại được thiết kế dành riêng cho 
phái mạnh. Ở giai đoạn này, áo sơ mi chủ yếu được 
dùng làm áo lót là chính. Khi đó những chiếc áo sơ 
mi được thiết kế đơn giản giống như áo thun không 
cổ hiện nay chúng không có khuy cũng như không 
có cổ và được làm theo nhiều kiểu khác nhau và 
cách mặc áo sơ mi ngày xưa rất giống với cách mặc 
áo thun ngày nay.

Sau đó, áo sơ mi được phát triển dần lên thành loại 
áo mặc ngoài dành cho nam giới với những hình 
thêu họa tiết trang trí và đôi khi còn có cả những 

ÁO SƠ MI NỮ 
ĐỒNG PHỤC

LỊCH SỬ LÂU ĐỜI CỦA NHỮNG
CHIẾC ÁO SƠ MI CÔNG SỞ ĐẸP

điểm xếp nếp hay đăng ten ở cổ và tay áo. Rồi 
những năm sau đó, áo sơ mi nhuộm màu cũng dần 
được ra đời và xuất hiện phổ biến đến ngày nay.

Phát triển theo từng giai đoạn chiếc áo sơ mi đã 
được phát triển theo từng kiểu cách khác nhau và 
đến hiện nay với kiểu dáng của một chiếc áo sơ mi 
người ta thiết kế nâng cấp cũng như cách tân biến 
chúng thành những mẫu thời trang bắt mắt và đồng 
phục công sở sơ mi là một minh chứng cho sự phát 
triển của những chiếc áo sơ mi.
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-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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MẪU ASMNU06

MẪU ASMNU07

MẪU ASMNU08

MẪU ASMNU09

MẪU ASMNU10

MẪU ASMNU01
-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

MẪU ASMNU02

MẪU ASMNU03

MẪU ASMNU04

MẪU ASMNU05
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MẪU ASMNU16

MẪU ASMNU17

MẪU ASMNU18

MẪU ASMNU19

MẪU ASMNU20

MẪU ASMNU11

MẪU ASMNU12

MẪU ASMNU13

MẪU ASMNU14

MẪU ASMNU15

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   May sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ, đẹp.
-   Form áo vừa vặn, trẻ trung.
-   Chất liệu: vải Kate Việt Nam, Kate Mỹ, Ý, Nhật nhập khẩu
    cầm màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.



Hiện nay quần tây có 2 dạng là quần tây ống rộng và 
quần tây ống suông. Loại quần tây ống rộng là những 
mẫu quần tây cổ điển, đơn giản, phù hợp với nhiều 
người và tính thông dụng rất cao. Còn với những kiểu 
dáng ống ôm thì những chiếc quần tây đó luôn mang xu 
hướng thời trang rất cao và đặc biệt là những chiếc quần 
tây body ống ôm theo kiểu hàn quốc. Đây là 2 kiểu dáng 
quần tây công sở chính hiện nay, bởi nó luôn mang đến 
cho người mặc cảm giác nam tính mạnh mẽ nhất đinh.

Về phần màu sắc, những chiếc quần tây công sở chủ yếu 
được lựa chọn bởi 2 màu đó là màu xanh và màu đen. 
Và một điều bạn nên lưu ý khi chọn may quần tây công 
sở đó là nên chọn chất liệu có độ co giãn tương đối, 

MẪU QTN01
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QUẦN TÂY NAM
ĐỒNG PHỤC

2 DẠNG QUẦN TÂY CÔNG SỞ NAM
ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HIỆN NAY

không nên quá ôm sát Ngoài ra bạn cũng phải chọn kiểu 
quần phù hợp với vóc dáng. Ví dụ như bạn quá mập 
không nên chọn những kiểu dáng nhỏ gọn, ôm sát còn 
nếu như bạn quá ốm có thể chọn kiểu dáng rộng 1 tí.

Những chiếc quần tây công sở luôn được quan tâm bởi 
hiện nay thời trang công sở rất phát triển và với thời 
trang công sở nam thì phát triển không kém so với thời 
trang công sở nữ. Hiện nay với những chiếc quần tây 
công sở được thiết kế may đo theo kiểu hàn quốc luôn là 
lựa chọn của các anh chàng đam mê thời trang. Bởi quần 
tây luôn mang đến một phong cách thanh lịch và nam 
tính cho người đàn ông.

0
3

MẪU QTN02

MẪU QTN03

MẪU QTN04

MẪU QTN05

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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MẪU QTN11

MẪU QTN12

MẪU QTN13

MẪU QTN15

MẪU QTN06

MẪU QTN07

MẪU QTN08

MẪU QTN09 MẪU QTN14

MẪU QTN10

Q U Ầ N  T Â Y  N A MQ U Ầ N  T Â Y  N A M  

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.



MẪU QTN16

MẪU QTN17

MẪU QTN18

MẪU QTN19

MẪU QTN20

Để may được cho mình một bộ vest nữ công sở chỉn chu 
cho các quý cô, bạn cần phải chọn được loại vải tốt và 
kiểu dáng phù hợp. Thường thì người ta chỉ để ý đến kiểu 
dáng và màu sắc bên ngoài, nhưng không phải ai cũng 
biết chất liệu vải may bộ vest đó cũng cực kỳ quan trọng. 
Để lựa chọn được chất liệu vải may tốt, bạn cần phải có 
những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết, do đó sau khi 
chọn được kiểu dáng điều quang trọng vẫn là chất liệu.

Vải Tuytsi: Đây là loại vải đang được sử dụng để may áo 
vest công sở nữ hiện nay. Chất liệu vải mềm, mịn, ít nhăn 
và đa dạng về màu sắc. Bên cạnh đó, vải tuytsi còn có 
khả năng co giãn 2 chiều giúp cho người mặc thoải mái 
khi hoạt động.

ÁO VEST NỮ
ĐỒNG PHỤC

MAY ÁO VEST NỮ CÔNG SỞ
BẰNG VẢI GÌ CHO SANG VÀ ĐẸP?

Vải Kaki Chun 65/35: Loại vải này có đặc tính là cứng 
và dày hơn những chất liệu vải thông thường nên thường 
được dùng để may đồng phục vest công sở. Và chất liệu 
này cũng rất được yêu thích bởi bề mặt mịn, dễ giặt ủi, ít 
nhăn, thoáng mát, có độ co giãn tốt và màu sắc tươi sáng, 
thích hợp cho chiếc áo vest nữ công sở.

Vải Wool (Len): Một loại vải may áo vest khác có thể kể 
đến đó là chất liệu vải len. Vải len được làm từ lông cừu 
nên mềm, có độ thoáng mát tốt, nhẹ và có màu tươi sáng. 
Đặc biệt, vải len khi may áo còn rất ôm dáng người và 
tuy chất liệu này dày nhưng lại thấm hút mồ hôi và 
thoáng mát.
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-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: CASIMERE SÀI GÒN, KAKI, TUYTSI TRƠN,
     TUYTSI KẺ, WOOL 100’s, WOOL 150’s.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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MẪU AVN06

MẪU AVN07

MẪU AVN08

MẪU AVN09

MẪU AVN10

MẪU AVN01

MẪU AVN02

MẪU AVN03

MẪU AVN04

MẪU AVN05

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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MẪU AVN16

MẪU AVN17

MẪU AVN18

MẪU AVN19

MẪU AVN20

MẪU AVN11

MẪU AVN12

MẪU AVN13

MẪU AVN14

MẪU AVN15

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.



Nhắc đến vest nam là nhắc đến sự thời 
thượng, cao cấp, lịch lãm và mạnh mẽ. Vậy 
một bộ vest như thế nào mới được coi là chuẩn 
phái mạnh, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Form áo vest nam là yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến giá trị, vẻ đẹp của chiếc áo. Chỉ khi 
chiếc áo được may đúng form thì nó mới đẹp 
và tạo lên phong cách. Tùy theo bạn chọn kiểu 
vest nào thì sẽ có những form áo riêng của 
kiểu dáng đó. Tuy nhiên, khi chọn form áo bạn 
nên để ý đến tuổi tác, tính chất công việc, 
nghề nghiệp sở thích,...

MẪU VNA01
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ÁO VEST NAM
ĐỒNG PHỤC

THẾ NÀO LÀ MỘT BỘ VEST NAM
CHUẨN PHÁI MẠNH?

Trước đây, áo vest truyền thống thường được may 
bằng các loại vải đơn sắc như trắng, đen, xám, xanh, 
tuy nhiên ngày nay màu sắc của chúng đã trở nên đa 
dạng hơn và người ta còn thêm họa tiết trên chiếc áo 
để nó trở nên nổi bật hơn. Những chất liệu vải tốt,  
màu sắc và họa tiết đang ngày càng trở nên phong 
phú để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty may 
đồng phục, tuy nhiên Công ty may đồng Phục Kim 
Vàng vẫn luôn nhận được sự tin tưởng của nhiều 
đối tác, doanh nghiệp lớn. Để có được lòng tin như 
vậy, Kim Vàng đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để 
đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng.
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MẪU VNA02

MẪU VNA03

MẪU VNA04

MẪU VNA05

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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MẪU VNA11

MẪU VNA12

MẪU VNA13

MẪU VNA14

MẪU VNA15

MẪU VNA06

MẪU VNA07

MẪU VNA08

MẪU VNA09

MẪU VNA10

Q U Ầ N  T Â Y  N A MQ U Ầ N  T Â Y  N A M  

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.



MẪU VNA16

MẪU VNA17

MẪU VNA18

MẪU VNA19

MẪU VNA20

Khi chọn những mẫu chân váy đồng phục công sở 
nên tránh những mẫu quá rườm rà, không nên chọn 
những mẫu quá gợi cảm quá ngắn, cũng không nên 
chọn những màu màu sắc thái quá tươi. Đa phần chân 
váy đồng phục thường phải ăn khớp với màu áo đồng 
phục và hầu hết chân váy đồng phục vẫn được may 
màu đen, bởi nó dễ phối đồ và thường thì những 
chiếc áo đồng phục thường là áo sơ mi trắng nếu kết 
hợp với chân váy màu đen sẽ hợp hơn.

Bạn cũng không nên may chân váy quá gò bó như 
bậy sẽ gây khó khăn cho việc đi lại. Không nên chọn 
may chân váy quá sặc sỡ vì khi đi làm bạn cần phải 
trang trọng lịch sự.

CHÂN VÁY NỮ
ĐỒNG PHỤC

NHỮNG DẠNG CHÂN VÁY CÔNG SỞ
CẦN ĐẾN ĐIỀU GÌ?

Không nên chọn vải may chân váy quá mỏng, sẽ gây 
mất thiện cảm với người nhìn Nên chọn vải may chân 
váy chắn chắn và đường may thích hợp. Nên chọn các 
sản phẩm chân váy có độ co giãn tốt tránh những trường 
hợp xấu và nên chọn một chiếc chân váy thật chắc chắn.

Ngoài ra, nếu như công ty bạn đông người, bạn không 
thể đo số đo của từng người để may chân váy cho chính 
xác, lúc đó, việc chọn lựa size là rất quan trọng bởi nó 
ảnh hưởng đến vẻ đẹp của người mặc. Nếu chiếc váy 
rộng hơn so với người mặc thì sẽ không ôm được dáng, 
không tôn dáng cho người mặc và khiến người mặc 
trông như luộm thuộm. Còn nếu bạn lấy size nhỏ hơn so 
với cơ thể thì việc ngồi, đi lại sẽ không được thoải mái.

0
6

27 www.kimvang.com.vn C A T A L O G U EC A T A L O G U E www.kimvang.com.vn 28C H Â N  V Á Y  N ỮC H Â N  V Á Y  N Ữ

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-   Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-   May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-   Chất liệu: vải Kate Ý, Mỹ, Kate Việt Nam cầm màu
     tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, Kaki, Cashmere Ý nhập...
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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MẪU CVN06

MẪU CVN07

MẪU CVN08

MẪU CVN09

MẪU CVN10

MẪU CVN01
-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

MẪU CVN02

MẪU CVN03

MẪU CVN04

MẪU CVN05

C H Â N  V Á Y  N ỮC H Â N  V Á Y  N Ữ
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MẪU CVN16

MẪU CVN17

MẪU CVN18

MẪU CVN19

MẪU CVN20

MẪU CVN11

MẪU CVN12

MẪU CVN13

MẪU CVN14

MẪU CVN15
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-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.

-    Không nhăn, không xù, dễ ủi.
-    May sắc sảo tỉ mỉ từng chi tiết.
-    Chất liệu: vải Kaki thun, thun Mỹ, thun Laza nhập khẩu cầm
     màu tuyệt đối, hút ẩm tốt, thoáng mát, không nhăn, không xù.
-    Màu sắc: 24 màu (màu tùy chọn theo Pantone).
-    Size Châu Á từ XS - 6XL.
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1. Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ ( đo vừa không sát quá)

2. Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực, chỗ nở nhất ( thước 

dây ngang qua đỉnh).

3. Vòng eo: Đo vòng quanh eo ( đo vừa không sát qúa).

4. Vòng mông: Đo vòng quanh mông, chỗ nở nhất (đo vừa 

không sát quá).

5. Dài áo: Đo từ đốt xương cổ thứ 7 đến ngang mông ( dài 

hay ngắn tuỳ ý).

6. Dài quần: Từ eo đến chấm gót ( dài  hoặcngắn tuỳ ý)

7. Dài váy: Đo từ eo đén chấm gối ( dài ngắn tuỳ ý)

8. Vòng đáy: Từ eo trước vòng qua eo sau.

9. Vòng đùi: Đo vòng quanh đùi chỗ nở nhất (đo vừa không 

sát quá).

1. Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ ( đo vừa không sát quá)

2. Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực, chỗ nở nhất ( thước 

dây ngang qua đỉnh).

3. Vòng eo: Đo vòng quanh eo ( đo vừa không sát qúa).

4. Dài áo: Đo từ đốt xương cổ thứ 7 đến ngang mông ( dài 

hay ngắn tuỳ ý).

5. Dài quần: Từ eo đến chấm gót ( dài hoặc ngắn tuỳ ý) 

6. Vòng đáy: Từ eo trước vòng qua eo sau.

7. Vòng đùi: Đo vòng quanh đùi chỗ nở nhất (đo vừa không 

sát quá).

 Đo vòng quanh chân cổ ( đo vừa không sát quá)

C Á C H  Đ O  S I Z EC Á C H  Đ O  S I Z E

33 www.kimvang.com.vn C A T A L O G U EC A T A L O G U E www.kimvang.com.vn 34Đ Ồ N G  P H Ụ C  C Ô N G  S ỞĐ Ồ N G  P H Ụ C  C Ô N G  S Ở
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BẢNG  THÔNG SỐ SIZE CỦA NAM

Rộng vai
Ngang ngực
Dài áo
Cổ
Dài tay dài
Dài tay ngắn

42

50

70

37

58

20

44

52

72

38

59

20.5

46

54

74

39

60

21

48

56

76

40

61

21.5

50

58

78

42

63

22

THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NAM

Size MS L XL XXL

Vòng lưng
Vòng mông
Dài quần
Ngang ống

76

92

95

17

80

96

97

18

84

100

99

18

88

104

101

19

92

108

103

20

THÔNG SỐ QUẦN TÂY NAM

Size MS L XL XXL

Dài
Vai
Ngực
Mông
Cổ
Tay

70

42

88

92

37

60/26

72

44

92

96

38

74

46

96

100

39

76

48

100

104

40

78

50

104

104

41

THÔNG SỐ ÁO VEST NAM

Size MS L XL XXL

BẢNG  THÔNG SỐ SIZE CỦA NỮ

Rộng vai
Ngang ngực
Dài áo
Cổ
Dài tay dài
Dài tay ngắn

36

44

60

32

53

17

38

46

62

34

55

17.5

40

48

64

36

57

18

42

50

66

39

59

18.5

THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NỮ

Size MS L XL

Vòng lưng
Vòng mông
Dài quần
Ngang ống

70

90

92

17

74

94

94

17

78

98

96

18

82

102

98

18

86

106

100

19

THÔNG SỐ QUẦN TÂY NỮ

Size MS L XL XXL

Dài váy
Vòng lưng
Vòng mông

47

66

86

47

70

90

48

74

94

48

78

98

49

82

102

THÔNG SỐ CHÂN VÁY NỮ

Size MS L XL XXL
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