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Giới thiệu Hugo Stoff 

Hugo Stoff là thương hiệu keo dựng giấy và keo dựng vải với chất 
lượng hàng đầu, được các chuyên gia trong ngành dệt may tin 
cậy. Chúng tôi chuyên sản xuất chất liệu dựng giấy & dụng cải, 
dùng cho ứng dụng thêu, ren và sản xuất hàng may mặc. 
  
Được thành lập tại Thái Lan vào năm 1988 trực thuộc Rapos 
Group, Hugo Stoff có hơn 20 loại dựng giấy và dựng vải khác 
nhau. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối toàn cầu và được 
các nhà sản xuất may mặc hàng đầu thế giới sử dụng. 

 
• Hơn 1 tỉ yard được bán tính đến nay & doanh số  tiếp tục tang 

• Cung cấp hơn 500 triệu mẫu may mặc mỗi năm 

• Hàng luôn có sẵn mà không có yêu cầu về đơn hàng tối thiểu 
  

 

 Giá trị cốt lõi 

 

 

  
Chất lượng nhất quán 

Chìa khoá cốt yếu trong sản xuất hàng may mặc 

là tính nhất quán. Chúng tôi đặt yếu tố này lên 

hàng đầu và đảm bảo luôn cung cấp sản phẩm tốt 

nhất cho các đối tác của mình. 

Hàng có sẵn 

Với thời gian sản xuất khắt khe trong ngành công 
nghiệp may mặc, chúng tôi lên chiến lược hàng 
luôn có sẵn trong kho, giúp rút ngắn quá trình và 
tuân thủ các yêu cầu giao hàng trên toàn cầu. 

Đầy đủ các loại sản phẩm 

Sản phẩm trong ngành may mặc vô cùng đa 

dạng, để chọn ra chất liệu phù hợp là điều cực kỳ 

quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi cung cấp dựng 

giấy & dựng vải với nhiều sự lựa chọn. 

Hỗ trợ & Tin cậy 

Niềm tin là tài sản quý giá nhất trong thế giới dệt 

may. Dù yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi luôn sẵn 

sàng đáp ứng sớm nhất có thể, không chậm trễ 

giây phút nào. 
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Phạm vi Sản phẩm 

Dựng Giấy 

Dựng Giấy Xé: Dựng Giấy Xé được sử dụng làm lớp lót thêu cho logo & các thiết kế thêu nhỏ. Sau khi thêu, có thể xé đi 

một cách gọn gàng và sạch sẽ. 

 

• Được sử dụng để thêu các logo nhỏ như cho quần áo thể thao 

& đồng phục 

• Dễ dàng xé bỏ, không để lại phần thừa ở mặt sau của hình 

thêu 

• Được sản xuất từ 100% bông tái chế chất lượng hàng đầu 

• Không chứa hóa chất độc hại & formaldehyde 

• Được các thương hiệu thời trang & quần áo thể thao hàng đầu 

thế giới tin tưởng 

• Có sẵn  màu trắng và đen (chống bay màu) 

• Có sẵn 8 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & chiều rộng 

40” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng 

đặt hàng tối thiểu 

 Mặt hàng tiêu chuẩn 

 Mã sản 
phẩm 

Kích thước Màu sắc 

 800EENF 40” x 100 yards Trắng 

 900EENF 40” x 100 yards Trắng 

 1000EENF 40” x 100 yards Trắng 

 1500EENF 40” x 100 yards Trắng 

 2000EENF 40” x 100 yards Trắng 

 3000EENF 40” x 100 yards Trắng 

 1035EEB 40” x 100 yards Đen 

 1050EEB 40” x 100 yards Đen 
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Dựng Giấy Cứng: Đối với hình thêu, Dựng Giấy Cứng được sử dụng làm lớp lót để tăng độ cứng của vải. Trong sản xuất 

hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may và cổ áo. 

 

• Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ logo 

đến con giống thêu (patch) 

• Thích hợp cho các thiết kế thêu yêu cầu độ đứng form 

• Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các phần 

khác trong may mặc 

• Được sử dụng trong các ứng dụng lọc với thử nghiệm trước 

• Được làm từ 100% polyester chất lượng hàng đầu 

• Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường thẳng 

• Độ dày nhất quán trong cùng cuộn hang 

• Giữ nguyên cấu trúc & không bị cứng hơn sau khi 

giặt 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản 

phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

• Có sẵn hàng màu trắng 

• Có sẵn 7 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 130 GSM & 

chiều rộng 44” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu 

số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

40H 44” x 100 yards Trắng 

50H 44” x 100 yards Trắng 

80H 44” x 100 yards Trắng 

80HH 44” x 50 yards Trắng 

100HH 44” x 50 yards Trắng 

150HH 44” x 50 yards Trắng 

200HH 44” x 50 yards Trắng 
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Dựng Giấy Mềm: Đối với hình thêu, Dựng Giấy  Mềm được sử dụng làm lớp lót cho các thiết kế yêu cầu sự mềm mại. 

Trong sản xuất hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may & cổ áo. 

 

• Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ 

logo đến con giống thêu (patch) 

• Thích hợp cho các thiết kế thêu yêu cầu độ mềm mại 

• Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các 

phần khác trong may mặc 

• Được sử dụng trong các ứng dụng lọc với thử nghiệm 

trước 

• Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu 

• Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường  thẳng 

• Độ dày nhất quán trong cùng cuộn hang 

• Giữ nguyên sự mềm mại & không bị cứng sau khi giặt 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản 

phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

• Có sẵn hàng màu trắng 

• Có sẵn  4 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & 

chiều rộng 44 ” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

30S 44” x 100 yards Trắng 

40S 44” x 100 yards Trắng 

50S 44” x 100 yards Trắng 

80S 44” x 50 yards Trắng 
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Keo Dựng Giấy Cứng: Đối với hình thêu, Keo Dựng Giấy Cứng được sử dụng làm lớp lót cho các thiết kế để tăng độ đứng 

form của vải. Trong sản xuất hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may và cổ áo. 

 

• Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ logo 

đến con giống thêu (patch) 

• Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các phần 

khác trong may mặc 

• Tăng cường độ cứng và đứng form cho vải 

• Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu & 

chất kết dính chất lượng cao 

• Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường  thẳng 

• Cấu trúc kết dính & độ dày chất liệu nhất quán 

• Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép 

thích hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản 

phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

• Có sẵn hàng màu trắng 

• Có sẵn  3 mặt hàng tiêu chuẩn từ 40 - 100 GSM & 

chiều rộng 44 ” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu 

số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

40HP 44” x 100 yards Trắng 

50HP 44” x 100 yards Trắng 

80HP 44” x 50 yards Trắng 
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Keo Dựng Giấy Mềm: Đối với hình thêu, Keo Dựng Giấy Mềm được sử dụng làm lớp lót để nâng cao cấu trúc vải nhưng vẫn 

giữ lại sự mềm mại. Trong sản xuất hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may và cổ áo. 

 

• Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ logo 

đến con giống thêu (patch) 

• Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các phần 

khác trong may mặc 

• Giúp vải giữ được cấu trúc mềm mại 

• Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu & 

chất kết dính chất lượng cao 

• Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường  thẳng 

• Cấu trúc kết dính & độ dày chất liệu nhất quán 

• Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép 

thích hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản 

phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

• Có sẵn hàng màu trắng 

• Có sẵn 5 mặt hàng tiêu chuẩn từ 40 - 100 GSM & 

chiều rộng 44 ” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu 

số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

2000F 40” x 100 yards Trắng 

30SP 44” x 100 yards Trắng 

40SP 44” x 100 yards Trắng 

50SP 44” x 100 yards Trắng 

80SP 44” x 50 yards Trắng 
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Dựng Giấy Thermobond: Đặc tính hàng đầu của Dựng giấy Thermobond là sự êm nhẹ & phẳng phiu. Tính chất này giúp 

nâng cao độ mềm mại cho mặt sau hình thêu, vải thô & da. 

 

• Được sử dụng để nâng cao độ mềm mại cho mặt sau hình 

thêu 

• Được sử dụng để làm phẳng mặt sau của các vật liệu thô 

ráp như một số loại vải & da 

• Không gây kích ứng da & không bị cứng sau khi giặt 

• Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu 

• Độ dày & mịn nhất quán 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản 

phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

• Có sẵn hàng màu trắng & đen 

• Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn chiều rộng 44” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

0020TB W 44” x 100 yards Trắng 

0020TB B 44” x 100 yards Đen 
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Keo Dựng Giấy Thermobond: Keo Dựng Giấy Thermobond mềm và nhẵn, giúp nâng cao độ mềm mại cho mặt sau hình 

thêu, vải thô & da. 

 

• Được sử dụng để nâng cao độ mềm mại cho mặt 

sau hình thêu 

• Được sử dụng để làm phẳng mặt sau của các vật liệu 

thô ráp như một số loại vải & da 

• Không gây kích ứng da & không bị cứng sau khi giặt 

• Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng 

đầu & chất kết dính chất lượng cao 

• Độ kết dính & độ mịn nhất quán 

• Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép thích 

hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm 

dành cho trẻ sơ sinh 

• Có sẵn hàng màu trắng & đen 

• Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn chiều rộng 44” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

0020FTB W 44” x 100 yards Trắng 

0020FTB B 44” x 100 yards Đen 
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Keo Dựng Giấy Hạt: Keo Dựng Giấy Hạt có cấu trúc kết dính chấm hạt nhất quán cao. Được sử dụng để nâng cao cấu trúc 

của các loại vải chất lượng cao mà vẫn giữ được độ mềm mại. Dùng cho cả sản xuất thêu & may mặc. 

 

• Được sử dụng cho các sản phẩm thêu & may mặc chất 

lượng cao 

• Cấu trúc kết dính nhất quán giữa vải & chấm hạt 

• Bền bỉ qua các lần giặt 

• Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép thích 

hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống 

• Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu & 

chất kết dính chất lượng cao 

• Có sẵn hàng màu trắng & đen 

• Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & chiều 

rộng 40” – 44” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

5010 W 40” x 110 yards Trắng 

5010 B 40” x 110 yards Đen 

7070 W 40” x 110 yards Trắng 
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SpunTech: SpunTech là loại dựng giấy spunbond chất lượng cao. Được sử dụng làm lớp lót cho các sản phẩm yêu cầu 

tính mềm mại vượt trội. Khác với các loại dựng giấy thông thường, SpunTech có độ dày & kết cấu nhất quán ưu việt 

 

• 100% polypropylene spunbond chất lượng cao 

• Không chứa hóa chất độc hại hoặc formaldehyde 

• Được sử dụng làm lớp lót chất lượng cao cho hàng 

thêu yêu cầu cao 

• Được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như 

sản xuất mặt nạ, túi, gói quà & các sản phẩm khác 

• Không gây kích ứng da & không bị cứng sau khi giặt 

• Độ dày & mịn  nhất quán 

• Có sẵn hàng màu trắng & đen 

• Có sẵn 8 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & chiều 

rộng 44” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

4440 W 44” x 220 yards Trắng 

4440 B 44” x 220 yards Đen 

4460 W 44” x 220 yards Trắng 

4460 B 44” x 220 yards Đen 

4480 W 44” x 110 yards Trắng 

4480 B 44” x 110 yards Đen 

4800 W 44” x 110 yards Trắng 

4800 B 44” x 110 yards Đen 
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Dựng Vải 

Dựng Vải Gân: Đối với sản xuất hàng may mặc, Dựng Vải Gân được sử dụng để tạo đường may & cổ áo. Đối với ứng dụng 

thêu, được sử dụng để thay thế giấy lót thêu truyền thống bằng cách trải khắp bàn thêu & sử dụng băng dính hai mặt để cố 

định các đường thêu. 

 

• Dựng vải gân & đáp ứng tiêu chuẩn giặt công nghiệp 

• Được sản xuất từ polyester & cotton chất lượng hàng đầu 

• Được sử dụng để may viền lai, đường nối & cổ áo trong 

may mặc 

• Được sử dụng với băng dính hai mặt để thay thế việc sử 

dụng giấy lót bàn thêu truyền thống 

• Tăng độ đứng form vải một cách đáng kể 

• Vật liệu bền & nhất quán cao 

• Không giãn & khó xé rách 

• Có sẵn hàng màu trắng 

• Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 44” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu 

số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

2828 44” x 130 yards Trắng 

12000 44” x 60 yards Trắng 

20000 44” x 60 yards Trắng 
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Keo Dựng Vải: Keo Dựng Vải là lớp lót chất lượng cao được sử dụng để tạo đường may & cổ áo của quần áo. Sản phẩm có 

tính nhất quán cao về độ dày, kết cấu & cảm giác sờ (hand feel). 

 

• Được sử dụng để may viền lai, đường nối & cổ áo trong 

may mặc 

• Tạo cấu trúc ổn định cho vải mà vẫn giữ được độ mềm mại 

• Cấu trúc vải & chất kết dính nhất quán trong cùng cuộn 

hang 

• Được sản xuất từ polyester và cotton chất lượng hàng đầu 

• Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 44” 

• Nhiệt độ ép được khuyến nghị từ 165 - 175°C (cần 

thử nghiệm trước khi dùng đối với các loại vải khác 

nhau) 

• Bền bỉ qua các lần giặt 

• Có sẵn hàng màu trắng 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

10L 44” x 110 yards Trắng 

30L 44” x 110 yards Trắng 

50L 44” x 110 yards Trắng  
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Con giống Vải Polyester: Với các sản phẩm Con giống thêu, Con giống Vải Polyester giúp việc cắt ra các thiết kế sản 

phẩm trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Thay vì sử dụng kéo, bạn có thể dùng bút hàn để cắt Con giống Vải Polyester 1 

cách gọn gàng. 

 

• Được sử dụng làm lớp lót thêu để tạo ra con giống (patch) 

• Có thể cắt gọn gàng & dễ dàng bằng bút hàn sau khi thêu 

• Loại bỏ các sợi dư bằng cách sử dụng dựng giấy xé & loại 

bỏ mọi vết cắt bằng kéo 

• Bền bỉ qua các lần giặt 

• Kết cấu mịn & mềm mại mà không gây kích ứng 

da 

• Có sẵn hàng màu trắng 

• Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 37” 

& 44” 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

P44 37” x 100 yards Trắng 

P155 44” x 120 yards Trắng 
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Vải Polyester Twill: Được sử dụng để sản xuất con giống thêu & nón mũ, Vải Polyester Twill của chúng tôi cực kỳ dày dặn 

& có tính nhất quán cao, giúp giảm hao hụt keo dựng & nâng cao chất lượng sản xuất. 

 

• Được sử dụng để làm con giống thêu (patch) & sản xuất 

nón mũ 

• Được làm từ nguyên liệu polyester chất lượng hàng đầu 

• Cấu trúc & độ dày vải nhất quán cao 

• Bền bỉ qua các lần giặt 

• Được sản xuất với độ cứng cao để giảm thiểu việc 

lãng phí 

• Có sẵn 20 màu tiêu chuẩn với chiều rộng 60” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu 

số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

Màu sắc Kích thước Màu sắc Kích thước Màu sắc Kích thước 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Racing Red 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Simple Blue 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Dust Storm 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Deep Sea 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Maroon 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Jungle Green 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Happy Yellow 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Clear Trắng 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Sangria 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Cherry 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Rich Blue 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Warm Trắng 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Calm Grey 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Midnight 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Shocking Pink 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Sunrise 

 60” x 60 yards 
Màu sắc: Dark 
Chocolate 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Sea Blue 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Space 

 
60” x 60 yards 
Màu sắc: Coffee Break 

  

 

 

  

mailto:info@hugostoff.com
http://www.hugostoff.com/


   

 Keo dựng chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may  |  E-mail: info@hugostoff.com  |  Website: www.hugostoff.com 

   
 

 
 

Cảnh báo sử dụng: Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần 

hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện. 

Page 15 of 24 

 

Sản phẩm đặc biệt 

Màng ma thuật: Đối với các sản phẩm thêu yêu cầu bỏ hết lớp lót,  Màng ma thuật là loại màng phản ứng nhanh với nhiệt 

và dễ tan chảy, lựa chọn tối ưu cho các loại vải không được giặt nhưng có thể chịu nhiệt độ cao. 

 

• Được sử dụng để loại bỏ lớp lót dư của mặt sau hình thêu 

• Có thể lược bỏ sạch sẽ & dễ dàng với tấm kim loại & lăn tay 

• Thích hợp cho các loại vải không được giặt nhưng có thể 

chịu được nhiệt độ cao 

• Không gây kích ứng da & không bị cứng vải 

• Độ dày & mịn nhất quán 

• Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 40” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu 

số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

MF-40 40” x 220 yards Transparent 

MF-50 40” x 220 yards Transparent 
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Màng keo nóng chảy: Đối với sản phẩm con giống dệt - thêu & đính kết, Màng keo nóng chảy là vật liệu kết dính lý tưởng, 

cung cấp chất lượng bám dính vượt trội và bền bỉ qua các lần giặt. 

 

• Được sử dụng cho các sản phẩm con giống dệt - thêu & 

đính kết 

• Đã được kiểm nghiệm & tin tưởng bởi các nhà sản xuất 

may mặc và thêu hàng đầu 

• Được sản xuất từ 100% vật liệu polyolefin 

• Độ dày & mịn nhất quán 

• Chất lượng hàng đầu & cấu trúc kết dính nhất quán bền 

bỉ qua các lần giặt 

• Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn từ 70-130 micron với 

chiều rộng 30cm 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

Gold 30 cm x 100 yards Transparent 

Silver 30 cm x 100 yards Transparent 

Bronze 30 cm x 100 yards Transparent 

 

 

 

  

mailto:info@hugostoff.com
http://www.hugostoff.com/


   

 Keo dựng chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may  |  E-mail: info@hugostoff.com  |  Website: www.hugostoff.com 

   
 

 
 

Cảnh báo sử dụng: Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần 

hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện. 

Page 17 of 24 

 

Lớp phủ hình thêu: Kích ứng da do lớp lót mặt sau hình thêu là một vấn đề phổ biến. Việc sử dụng Lớp phủ sẽ giải quyết 

một cách hiệu quả & đơn giản bằng cách ép loại vải co giãn chất lượng cao này vào phía sau hình thêu. 

 

• Vật liệu ép mỏng, co giãn được 

• Được ép ở mặt sau của hình thêu để tránh gây kích 

ứng da 

• Được ép ở mặt sau của chất liệu da hoặc nhám để 

tăng độ mịn 

 

• Được sử dụng cho hàng may mặc chất lượng cao & quần 

áo trẻ em 

• Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn màu trắng, trắng ngà & đen 

với chiều rộng 60” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

SG9000 W 60” x 110 yards Trắng 

SG9000 OFF 60” x 110 yards Trắng ngà 

SG9000 B 60” x 110 yards Đen 
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Giấy nến: Đối với những sản phẩm yêu cầu đường thêu sắc nét, Giấy nến là giải pháp hoàn hảo và tối ưu. Thực hiện đơn 

giản bằng cách sử dụng thêm một lớp xé khác, loại dựng giấy cứng hoặc mềm trong quá trình thêu. 

 

• Được sử dụng để tăng cường đáng kể độ sắc nét của các 

mũi thêu trong các sản phẩm chất lượng cao 

• Được thêm vào như một lớp lót thêu bổ sung ngoài các 

lớp lót khác 

• Phủ kim thêu bằng một lớp sáp mỏng, giúp giảm tĩnh điện 

& hạn chế đứt gãy 

• Được sử dụng để thêu các dòng chữ nhỏ & thiết kế 

tinh tế 

• Giúp giảm nhiệt độ kim, cải thiện chất lượng thêu 

• Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 36” 

• Tuỳ chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số 

lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

WS 36” x 100 yards Trắng 

WH 36” x 100 yards Trắng ngà 
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Keo dựng hoà tan 

Vải Acqua: Vải Acqua được sử dụng để sản xuất hình thêu ren hoá học (schiffli). Đây là vật liệu hòa tan trong nước cấp 

cao nhất, nhất quán cao về độ dày, chất lượng & độ hòa tan. 

 

• Được sử dụng để sản xuất cho máy nhiều đầu thêu và 

ren hoá học (schiffli) 

• Được sản xuất từ vật liệu hòa tan trong nước chất 

lượng hàng đầu 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản 

phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

• Độ bền tuyệt vời & tính nhất quán cao với độ giãn rất ít 

• Dễ dàng hòa tan ở nhiệt độ mong muốn, không để lại 

sót lại cặn thừa 

• Không nhăn hoặc gây ảnh hưởng đến thiết kế thêu 

• Không gây kích ứng da 

• Có sẵn hàng trong khung nhiệt độ 40°C, 70°C, 80°C & 

90°C 

• Loại 40°C thích hợp cho sợi rayon & sợi kim tuyến 

• Loại 70°C thích hợp cho các loại sợi thêu nhiều màu sắc 

• Loại 80°C thích hợp cho sợi polyester monofilament (sợi 

cước) 

• Loại 90°C thích hợp nhất cho sợi polyester monofilament 

(sợi cước) 

• Có sẵn hàng từ 25 – 50 GSM & chiều rộng 47” – 63” Tùy 

chỉnh độ dày, chiều rộng & nhiệt độ hòa tan khi đáp ứng 

yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

  

 

  

  

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Nhiệt độ hòa tan 

40°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yards 40°C 

40°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 yards 40°C 

70°C, 45 GSM, 62” 62” x 320 yards 70°C 

80°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yards 80°C 

90°C, 40 GSM, 47” 47” x 320 yards 90°C 

90°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yards 90°C 

90°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 yards 90°C 
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Acqua Felt: Acqua Felt là một chất lliệu rất độc đáo, là loại vải nỉ đặc biệt có thể hòa tan trong nước được sử dụng để sản 

xuất các thiết kế thêu 3D, hoàn hảo cho các ứng dụng may mặc chất lượng cao. 

 

• Được sử dụng để sản xuất hình thêu 3D 

• Được sản xuất từ vật liệu hòa tan trong nước chất 

lượng hàng đầu 

• Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản 

phẩm dành cho trẻ sơ sinh 

• Dễ dàng hòa tan ở nhiệt độ mong muốn, không để lại sót 

lại cặn thừa 

• Có sẵn hàng ở nhiệt độ hòa tan 40°C, 300 GSM, độ dày 

2,8 mm & chiều rộng 100 cm 

• Tùy chỉnh độ dày, chiều rộng & nhiệt độ hòa tan khi đạt 

yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Nhiệt độ 

40°C, 300 GSM, 2.8 mm thickness, 
100 cm width 
 

100 cm x 30 yards 40°C 
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Màng Aqua: Đối với các sản phẩm thêu yêu cầu bỏ hết lớp lót, Màng Acqua là một loại màng có thể hòa tan trong nước, 

lựa chọn tối ưu cho các loại vải không được giặt nhưng có thể chịu nhiệt độ cao. 

 

• Được sử dụng với sản phẩm thêu yêu cầu bỏ hết lớp 
lót ở mặt sau 

• Được sử dụng để sản xuất cho máy nhiều đầu thêu 

• Phù hợp với các loại vải giặt được nhưng không chịu 
được nhiệt độ cao 

• Độ dày & mịn nhất quán 

• Có thể được sử dụng để ngăn các mũi chỉ bị lõm xuống 
khi thêu khan  

• Không gây kích ứng da & không làm cứng vải 

• Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 40” 

• Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đạt yêu cầu số lượng 
đặt hàng tối thiểu 

 

 

Mặt hàng tiêu chuẩn 

Mã sản phẩm Kích thước Màu sắc 

AF-400 40” x 220 yards Transparent 

AF-600 40” x 220 yards Transparent 
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Những câu hỏi thường gặp 

Câu hỏi về Sản phẩm & Cách sử dụng 

Q Làm cách nào để biết tôi nên sử dụng loại keo dựng nào? 

A Đây chắc chắn là nhiệm vụ khó khăn khi phải tìm ra đâu là loại keo dựng phù hợp nhất cho bạn, đặc biệt nếu bạn là 
người mới làm nghề thêu hoặc sản xuất hàng may mặc, hoặc có một thiết kế đặc biệt. Đối với hàng thêu thông 
thường, bạn nên bắt đầu bằng loại dựng giấy xé hoặc dựng giấy cứng. Đối với sản xuất hàng may mặc, loại dựng 
cứng, dựng ép nhiệt, dựng gân hoặc keo dựng vải là phù hợp nhất với công việc của bạn. Đối với các ứng dụng đặc 
biệt hơn, bạn có thể cân nhắc sản phẩm màng Acqua, màng ma thuật, giấy nến hoặc các vật liệu khác. 
 
Trong hầu hết các trường hợp, cần phải trải qua 1 vài cuộc thử nghiệm (có thể xảy ra lỗi) để tìm ra loại keo dựng phù 

nhất. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về việc sử dụng keo dựng, bạn có thể tham khảo ý kiến của nhóm kỹ thuật 

của chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi tới info@hugostoff.com. 

  

Q Làm sao để tôi biết được nếu loại keo dựng đó tốt hay không tốt? 

A Thước đo chính của 1 sản phẩm keo dựng tốt là cảm giác tay (hand feel), độ an toàn & tính nhất quán. Với loại keo 
dựng tốt, bạn sẽ cảm thấy mịn màng, độ dày & kết cấu nhất quán trong suốt cuộn hàng. Về mặt an toàn, không chứa 
bất kỳ hóa chất nào có thể gây hại cho người tiêu dùng hoặc chứa một lượng tối thiểu hóa chất đó, chẳng hạn như 
formaldehyde. 
 
Tại Hugo Stoff, chúng tôi chú trọng tất cả những khía cạnh này để đảm bảo rằng khách hàng & đối tác luôn nhận 

được loại keo dựng với chất lượng tốt nhất.  

  

Q Có thể sử dụng kết hợp 1 số loại keo dựng với nhau không? 

A Được. Trên thực tế, đó là thủ thuật mà các nhà sản xuất hàng đầu sử dụng để tăng hiệu suất công việc. Ví dụ, sử 
dụng giấy nến cùng với 1 lớp dựng loại cứng & 1 lớp dựng xé có thể mang lại đường thêu sắc nét hơn đáng kể (tùy 
theo thiết kế). 
 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các kỹ thuật như vậy đòi hỏi quá trình thử nghiệm trước khi dùng & có thể không mang lại 
kết quả như mong đợi đối với các thiết kế khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, sử dụng một loại keo dựng  là 
đủ để đạt hiệu suất công việc. 

  

Q Tôi gặp vấn đề khi sử dụng keo dựng Hugo Stoff. Tôi nên làm gì? 

A Chúng tôi rất xin lỗi khi bạn gặp sự cố với keo dựng Hugo Stoff. Sản phẩm của chúng tôi được thông qua 1 quy trình 
kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt & rất hiếm nhận được phản hồi sản phẩm bị lỗi. Trong sản xuất hàng thêu & may 
mặc, có nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự cố khi sử dụng keo dựng, đó là: điều kiện nhà xưởng, máy móc, bảo quản, 
thiết kế thêu & may mặc, sử dụng nguyên liệu không phù hợp, các vấn đề về chuỗi cung ứng và kỹ năng người lao 
động. 
 
Tại Hugo Stoff, chúng tôi rất coi trọng những vấn đề này & luôn tận tâm tìm kiếm giải pháp để khắc phục cho khách 
hàng. Nếu bạn có vấn đề với việc sử dụng keo dựng của Hugo Stoff mà chưa tìm ra giải pháp, vui lòng liên hệ với 
chúng tôi bất cứ lúc nào tại info@hugostoff.com. 
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Các câu hỏi về Mua hang 

Q Số lượng đặt hàng tối thiểu của Keo dựng Hugo Stoff là bao nhiêu? 

A Chúng tôi luôn có sẵn hàng Keo dựng Hugo Stoff trong kho. Do đó, không có yêu cầu về số lượng đặt hàng tối thiểu 

& đối với số lượng nhỏ, chúng tôi gần như luôn sẵn sàng giao hàng ngay lập tức khi có đơn. 

  

Q Tôi có thể yêu cầu mẫu miễn phí cho sản phẩm Keo dựng Hugo Stoff không? 

A Chắc chắn rồi. Chúng tôi thường cung cấp miễn phí tối đa 3 yard mẫu để thử nghiệm. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn của 

kinh doanh quốc tế, chúng tôi rất cảm kích khi bạn thanh toán phí vận chuyển sản phẩm. 

  

Q Tôi có thể mua 1 cuộn Keo dựng Hugo Stoff không? 

A Được. Chúng tôi có đầy đủ hàng keo dựng Hugo Stoff và có thể giao ít nhất là 1 cuộn cho bạn. Tuy nhiên, vì các 
cuộn keo dựng thường có kích thước lớn, chúng tôi khuyến khích việc đặt hàng với số lượng lớn để giảm thiểu tối đa 
chi phí vận chuyển hoặc bạn có thể liên hệ với nhà phân phối Hugo Stoff gần nhất. Nếu không có nhà phân phối nào 
trong khu vực của bạn, Phòng Kinh doanh Quốc tế của chúng tôi sẵn sàng báo giá & cung cấp chi tiết giao hàng. 

  

Q Tôi có thể mua 1 container Keo dựng Hugo Stoff không? 

A Được. Chúng tôi bán rất nhiều container Keo dựng Hugo Stoff mỗi tháng nên không gặp khó khăn gì trong việc hoàn 
thành các đơn hàng lớn. Tuy nhiên, để duy trì chuỗi cung ứng ổn định, chúng tôi luôn khuyến khích các đối tác đưa 
ra số lượng dự kiến theo tháng để nhà máy lên kế hoạch sản xuất phù hợp và không bị chậm trễ. 

 

Các câu hỏi về Logistics & Thanh toán 

Q Phương thức vận chuyển của bạn là gì? 

A Chúng tôi có thể vận chuyển trên toàn thế giới bằng đường biển (LCL & FCL), đường hàng không & đường bộ. Đối với 

hàng mẫu hoặc hàng gấp, chúng tôi cũng có thể gửi bằng Chuyển phát nhanh, DHL, UPS, FedEx & các nhà cung cấp 

dịch vụ vận chuyển khác theo yêu cầu của bạn. 

  

Q Những thủ tục hải quan & thuế với sản phẩm Keo dựng Hugo Stoff ? 

A Tùy vào từng quốc gia, bộ phận Kinh doanh Quốc tế của chúng tôi rất sẵn lòng khi được hỗ trợ bạn tìm hiểu về thuế 

để nhập khẩu sản phẩm Keo dựng Hugo Stoff vào quốc gia của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với 

chúng tôi tại info@hugostoff.com. 

  

Q Điều khoản báo giá của bạn là gì? 

A Nhờ bộ phận Logistics Quốc tế, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất về chi phí cho khách hàng. Vì lý 
do đó, chúng tôi thường cung cấp báo giá dựa trên các điều khoản CIF. Tuy nhiên, theo yêu cầu, chúng tôi cũng có 
thể báo giá FOB & Ex-Works 
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Q Điều khoản thanh toán của bạn như thế nào ? 

A Tùy vào các yếu tố khác nhau, chúng tôi có thể chấp nhận T/T, L/C & D/P, theo điều kiện riêng của từng hình thức. 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hugostoff.com. 

 

 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, vui lòng gửi đến email: info@hugostoff.com. Chúng tôi rất sẵn lòng 

hỗ trợ bạn thêm các thông tin khác. Trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi! 
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