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BÁO GIÁ 

                                                                                                                       Số báo giá: BG0003223 

Khách hàng : Quý khách hàng  
Người báo giá : ECO ONE VIỆT NAM Điện thoại  : 0904563963 
Ngày báo giá : 19/01/2021 Hiệu lực  : 30 ngày kể từ ngày báo giá 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm 

của công ty. Chúng tôi rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng báo giá và khung chiết khấu hóa chất như sau: 

 

     

TT 
Mã sản 

phẩm 
Tên sản phẩm ĐVT SL Đơn giá Chiết khấu 

1 

KS - 

TOUCH 

CLEAN 

GOLD U 

Nước bảo dưỡng vệ sinh làm sạch đồ 

gia dụng   

 

Chế phẩm vệ sinh bảo dưỡng làm sạch đồ 

gia dụng Touch Clean Gold giúp loại bỏ 

vết bẩn trên đồ nội thất, đồ gia dụng, thiết 

bị bếp 

Sử dụng được trong khu vực kín, không 

thông thoáng 

Hiệu quả loại bỏ các vết bẩn và vết dầu 

mỡ lâu ngày 

Tan trong nước và không làm mòn bề mặt 

sau khi sử dụng 

Chất lỏng, không màu, hương chanh 

Độ pH: 13 ~ 14 

Tỷ lệ pha loãng với nước: sử dụng trực 

tiếp hoặc pha loãng theo tỷ lệ 1:20 với các 

bề mặt như sơn, vecni, kính, thủy tinh 

hoặc bề mặt xe ô tô 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.155.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

2 
KS - 

REEK 

CLEAR 

Nước khử mùi làm thơm phòng 

 

Loại bỏ, khử mùi hôi khó chịu, diệt trừ vi 

khuẩn ở những khu vực bẩn cần làm sạch  

Hiệu quả tuyệt vời khi khử mùi khó chịu 

ở những khu vực không khí không được 

lưu thông 

Loại bỏ mùi hôi bằng cách xâm nhập trực 

tiếp nguồn gốc gây mùi 

Dễ dàng sử dụng 

Có tác dụng diệt khuẩn 

Chất lỏng trong suốt, hương nước hoa nhẹ 

nhàng 

Độ pH: 5.5 ~ 7 

Tỷ lệ pha loãng: không pha 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 170.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



 

 

3 
KS - 

GREEN 

SAVON 

Sữa rửa tay 

 

Làm sạch và giữ ẩm cho da tay 

Tạo bọt mềm 

Dễ dàng rửa sạch, không để lại cảm giác 

dính 

Thân thiện với môi trường 

Lưu lại hương thơm dịu nhẹ cho da tay 

Chất lỏng, màu xanh lá cây, hương chanh 

Độ pH: 7 ~ 8 

Tỷ lệ pha loãng: không pha loãng 

 

Nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 979.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

4 
KS - 

SCENT 

ROSY 

Sữa rửa tay 

 

Làm sạch và giữ ẩm cho da tay 

Tạo bọt mềm 

Dễ dàng rửa sạch, không để lại cảm giác 

dính 

Thân thiện với môi trường 

Lưu lại hương thơm dịu nhẹ cho da tay 

Chất lỏng, màu hồng, hương nho 

Độ pH: 7 ~ 8 

Tỷ lệ pha loãng: không pha loãng 

 

Nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.122.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

5 IS-4510 

Chất tạo độ bóng cho đồ nội thất 

 

Tính năng: 

Sử dụng bình xịt trực tiếp nên đem lại tính 

kinh tế cao và không đòi hỏi chi phí đầu 

tư nhiều. 

An toàn cho việc sử dụng và không ăn 

mòn bề mặt vật liệu 

Thời gian khô nhanh 

Độ bóng cao, độ bám dính và độ bền tốt  

đem lại cho bề mặt vật liệu đồ nội thất 

một vẻ đẹp sáng bóng tự nhiên đồng thời 

tạo một lớp phủ bảo vệ bề mặt.  

Công dụng:  

tạo độ bóng cho đồ nội thất, tủ quần áo, 

bàn ghế, tủ thép, gỗ sấy công nghiệp,… 

 

Bình 

xịt 

420ml 

1,00 72.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

6 

MD - 

PREMIU

M 

DEODOR

ANT 1 

Nước xịt thơm phòng, khử mùi, diệt 

khuẩn 

 

Rất hiệu quả trong việc loại bỏ mùi hôi 

trong nhà vệ sinh, nhà bếp, thùng rác, chất 

thải thực phẩm khác nhau và thuốc lá. 

Loại bỏ mùi sau khi nấu như thịt hoặc cá.  

Khử mùi, loại bỏ nấm mốc trên giường, 

rèm cửa, ghế sofa vải, tủ quần áo và quần 

áo, tủ giày. 

Loại bỏ mùi hôi, khử mùi hiệu quả 

Có khả năng chống vi khuẩn 

 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 712.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. 

 

7 
KS - GO 

STAR 

PRIME 

Nước vệ sinh tẩy rửa Toilet đa năng 

 

Chế phẩm vệ sinh làm sạch tẩy rửa đa 

năng  Go Star Prime dùng để vệ sinh 

chung các khu vực và loại bỏ các vết rỉ sét 

trong phòng tắm, buồng tắm, chậu rửa 

tay, bệ toilet,…  

Thân thiện môi trường 

Giải pháp dạng Gel giúp tăng tối đa hiệu 

quả tẩy rửa 

Tác dụng nhanh với các loại cặn bẩn 

trong phòng tắm 

Dễ dàng rửa sạch với nước 

Ít độc hại, thân thiện với môi trường 

Lưu lại hương thơm dễ chịu bền lâu sau 

khi làm sạch 

Chất lỏng màu hồng, hương nho 

Độ pH: 2.5 ~ 3.5 

Tỷ lệ pha loãng: Không pha loãng 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% đến từ Hàn 

Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.375.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

8 
KS - GO 

STAR 

Nước vệ sinh tẩy rửa toilet 

 

Chế phẩm vệ sinh làm sạch tẩy rửa nhà 

tắm toile GO STAR giúp vệ sinh chung 

các khu vực và loại bỏ các vết bẩn, vết rỉ 

sét trong phòng tắm, buồng  tắm, chậu rửa 

tay, bệ toilet,.. 

Tác dụng diệt nấm, khử mùi hôi 

Có chưa Axit Hydrochloric 

Loại bỏ dầu mỡ hiệu quả 

Chất lỏng, màu xanh 

Độ pH: ~3.0 

Tỷ lệ pha: không pha loãng 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.045.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

9 
KS - 

SCALE 

OFF 

Dung dịch tẩy cáu cặn trên máy 

 

Đánh bật các vết lắng cặn canxi, chất kết 

tủa ở các chi tiết bộ phận bên trong máy 

giặt, máy rửa bát  

Loại bỏ ngay lập tức các chất kết tủa vô 

cơ bám dính trên bề mặt cần làm sạch 

Dễ dàng loại bỏ các loại kết tủa rỉ sét và 

cặn vôi 

Chất lỏng không màu 

Độ pH: 1 ~ 3 

Tỷ lệ pha loãng: không pha loãng 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.419.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

10 

MD-

BATHRO

OM 

CLEANE

Dung dịch vệ sinh nhà tắm 

 

Chế phẩm vệ sinh nhà tắm Bathroom 

Cleaner, dạng lỏng giúp vệ sinh khử trùng 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 569.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



R 3.75 phòng tắm cho nhà tắm, Tòa nhà, khách 

sạn, sân bay, Cửa hàng bách hóa (văn 

phòng), văn phòng, v.v. 

Loại bỏ vết bẩn cũ trên bồn rửa, gạch, 

ngăn chặn rêu mốc, khử mùi, khử trùng 

Thân thiện môi trường, không chứa Axit 

Hydrochoric 

Không gây kích ứng 

Không làm phai màu đá cẩm thạch hoặc 

thảm 

Tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của phòng 

tắm, tỷ lệ pha loãng giữa chất tẩy rửa và 

nước nên là 1:1 ~ 5. 

 

Nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

11 WS-BATH 

Chất vệ sinh nhà tắm 

 

Chất tẩy rửa vệ sinh nhà tắm đa năng  

giúp làm sạch, khử mùi, diệt khuẩn hiệu 

quả tất cả các vi khuẩn gây bệnh. Hiệu 

quả loại bỏ cặn cứng,vôi, cặn xà phòng, 

nấm mốc,.. 

Đặc điểm: 

Dễ dàng hòa tan trong nước nóng và nước 

lạnh 

Tính chất hóa học: 

Chất lỏng, màu xanh, có mùi chanh 

pH: 1.5-2.0 

Cách sử dụng:  

Phủ một lớp dung dịch lên bề mặt, để 

trong vòng 5 phút để hóa chất ngấm vào 

vết bẩn sau đó chà nhẹ, dội lại với nước 

Đối với vết bẩn nhẹ: 30ml /L nước 

Đối với vết bẩn cứng đầu: 50-100ml/L 

nước 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

 

Can 

3,78 

lit 

1,00 218.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

12 
KS - ALL 

CLEAN 

PRO S 

Nước lau sàn đa năng  

 

Chế phẩm làm sạch sàn vệ sinh bảo 

dưỡng lau sàn đa năng All Clean Pro S 

giúp làm sạch sàn đa năng và làm sạch đá 

cẩm thạch (marble). Sử dụng được cho 

sàn chống tĩnh điện 

Đặc điểm :  

Không gây hư hại màu, không làm giảm 

độ bóng sáng của sàn nhà, không nguy 

hiểm 

Trung tính, thân thiện với môi trường 

Đánh bật các vết bẩn trên sàn mà không 

làm hư hại lớp phủ ngoài của sàn 

Chất lỏng màu vàng, hương chanh 

Độ PH: 6.5 ~ 7.0 

Tỷ lệ pha loãng với nước:  

1:150 cho sàn bẩn nhiều 

1:200 khi lau sàn hàng ngày 

1:300 khi lau sàn sáng màu hàng tuần 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.215.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

13 
KS - 

CLEAN 

GLASS 

Nước lau kính 

 

Dùng để làm sạch kính, gương, đồ nội 

thất bằng kim loại, màn hình ti vi… 

Không để lại dư lượng hóa chất sau khi 

làm sạch 

Ngăn chặn sự tái bám dính bụi, bảo vệ bề 

mặt chống lại vết vân tay 

Dễ dàng sử dụng 

Chất lỏng, màu xanh, hương bạc hà 

Độ PH: 7.5 ~ 8.5 

Tỷ lệ pha loãng: không pha loãng 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 990.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

14 
WS-

GLASS 

Chất vệ sinh kính 

 

Chất được chế tạo để làm sạch các cửa sổ 

kính và các bề mặt gương mà không bị để 

lại vết sọc. Nó tẩy rửa mỡ, chất nhờn và 

màng mờ trên kính nhanh chóng. 

Cách sử dụng: Tỉ lệ pha loãng 100ml với 

1 lít nước 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

 

Can 

3,78 

lit 

1,00 204.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

15 

MD-

GREATG

RANITE 

CLEANE

R1 

Dung dịch vệ sinh bề mặt đá 

 

Chế phẩm vệ sinh bề mặt đá GreatGranite 

Cleaner giúp làm sạch đa năng các bề mặt 

vật liệu ô nhiễm, vết gỉ bên trong đá, rêu, 

mốc, nước, vết bẩn, chất ô nhiễm, bụi 

bẩn, loại bỏ muội than do lửa...trên bề mặt 

đá, gạch nhanh chóng. 

Không làm ảnh hưởng tới kết cấu ban đầu 

của đá. 

Có tác dụng thẩm thấu tuyệt vời, giúp cho 

việc làm sạch dễ dàng hơn  

Tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm, nó có thể 

được sử dụng bằng cách pha loãng nồng 

độ với nước 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 6.078.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

16 

MD- 

MULTIPU

RPOSE 

CLEANE

R1 

Dung dịch tẩy rửa đa năng làm sạch bề 

mặt 

 

Loại bỏ vết bẩn/ dầu cũ khác nhau trên lò 

nướng, chụp hút mùi, bồn rửa, v.v ...  

Loại bỏ vết bẩn trên các thiết bị điện như 

máy tính, tủ lạnh, điều hòa không khí, v.v. 

Vệ sinh ô tô. 

Chứa thành phần tự nhiên, không có mùi 

hăng 

Bảo vệ bề mặt khỏi bụi, tăng độ bóng, 

làm mịn bề mặt 

Dễ dàng vệ sinh bề mặt khi bị tái nhiễm 

bẩn 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 569.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



Loại bỏ các vết bẩn lâu ngày/ vết dầu trên 

các thiết bị bếp, đồ gia dụng 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. 

 

17 

MD-

MULTIPU

RPOSE 

PREMIU

M 2 

Bọt vệ sinh đa năng 

 

Chế phẩm vệ sinh đa năng Multipurpose 

Premium Foam Cleaner ứng dụng trên các 

thiết bị điện khác nhau như: Điện thoại di 

động, máy tính, máy tính xách tay, máy in 

Với vật liệu kính như: cửa xoay, thang 

cuốn, nhà vệ sinh. 

Các đồ nội thất cần vệ sinh thường xuyên 

như: bàn, bàn, kính, đồ nội thất, gương, 

vv 

Loại bỏ bụi, vết bẩn, dấu vân tay trên thiết 

bị điện, đồ điện tử cao cấp 

Chống vi khuẩn, ngăn chặn tĩnh điện 

Mùi thảo mộc 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 569.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

18 WS-N10 

Chất tẩy đa năng 

 

Chất lỏng tẩy rửa đa năng, loại bỏ các vết 

bẩn nặng dùng trong làm sạch ô tô, xe tải, 

xe kéo,.. Nó cũng là một chất tẩy rửa 

tuyệt vời cho dải trắng của lốp xe, bọc da 

,sàn, tường, hoặc các ứng dụng tẩy rửa 

công nghiệp khác cho vết bẩn đất nặng. 

Đặc điểm: 

Dễ dàng hòa tan trong nước 

Chất lỏng, màu nâu, mùi hơi hăng 

PH ở giá trị (100%) tại 20℃: 11.0-13.5 

Cách sử dụng: 

Cho xe tải, xe kéo , ô tô: Pha loãng 0.3%-

2% với nước 

Tẩy rửa thông thường: 0.3%-1.5% 

Tẩy rửa tự động: 0.3%-0.8%  

Cho dải trắng lốp xe, bọc da: pha  1-2% 

với nước 

Đối với tẩy rửa công nghiệp  

Sử dụng 0.5%-2% pha với nước cho tẩy 

sàn, tường, trang thiết bị. 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

 

Can 5 

lít 
1,00 257.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

19 
KS - 

CENTRIU

M S 

Nước giặt chính tính kiềm 

 

Nước giặt chính dùng cho máy giặt dạng 

lỏng Centrium S loại bỏ vết bẩn một cách 

dễ dàng, có chứa các tác nhân làm trắng 

làm cho đồ  vải trắng và sáng hơn. 

Sử dụng trong giặt là đồ bệnh viện, khách 

sạn và các đồ khác 

Liều dùng:  Đồ bẩn vừa: 7 ~ 9ml/ kg vải 

khô. Đồ bẩn nặng: Trên 10ml/ kg vải khô 

tùy thuộc độ bẩn 

Xuất xứ: Hàn Quốc  

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.485.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

20 
KS - 

CENTRIU

M C 

Nước giặt tăng hoạt tính kiềm 

 

Chế phẩm giặt quần áo làm tăng độ kiềm 

dạng lỏng dùng cho máy giặt Centrium C 

sử dụng trong giặt là đồ bệnh viện, khách 

sạn và các đồ khác 

Hỗ trợ tách chất bẩn và loại bỏ chúng 

khỏi vải một cách dễ dàng 

Có chức năng điều hòa nước 

Thân thiện với môi trường 

Chất lỏng màu vàng 

Độ pH: 12.5~13.5 

Lượng dùng: 3 ~ 10ml/ kg vải khô 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.485.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

21 
KS - 

SOFTENE

R 

Nước xả làm mềm vải 

 

Chế phẩm làm mềm vải dạng lỏng dùng 

cho máy giặt Softener giúp làm mềm vải, 

chống tĩnh điện  

Bao gồm chất làm mềm chất lượng cao, 

có chứa thành phần chống tĩnh điện 

Làm mềm sợi vải 

Chất lỏng màu xanh đục, hương cam 

Độ pH: 3 ~ 4 

Lượng dùng: 1 ~ 3ml/ kg vải 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.320.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

22 
KS - 

NEUTRA

LIZER 

Chất trung hòa nước giặt 

 

Chế phẩm trung hòa nước giặt Neutralizer 

giúp làm trung hòa các chất kiềm dư và 

clor còn dư trên vải. 

Ngăn chặn vải bị ngả màu vàng 

Bảo vệ sợi vải 

Giúp vải được mềm hơn 

Hiệu quả với môi trường nước nóng và 

lạnh 

Chất lỏng không màu 

Độ pH: 2 ~ 3 

Lượng dùng: 1 ~ 2ml/ kg vải 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

 Can 

24 kg 
1,00 1.815.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

23 
KS - PRE 

WASH 

Dung dịch tẩy dầu mỡ đồ vải 

 

Chế phẩm giặt rửa quần áo dạng nhũ hóa 

dùng cho máy giặt Pre Wash giúp loại bỏ 

mỡ có nguồn gốc động thực vật trên vải, 

loại bỏ các chất bẩn đặc trưng trong nhà 

bếp 

Chất tẩy rửa trung tính 

Là hoạt chất sử dụng trong quá trình giặt 

chính 

Loại bỏ mỡ có nguồn gốc động thực vật 

Thủng 

21 kg 
1,00 2.442.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 



trong khăn bàn, khăn ăn, tạp dề... 

Hiệu quả với môi trường nước nóng và 

lạnh 

Chất lỏng màu vàng 

Độ pH: 5.5 ~ 7.5 

Lượng dùng: 0.5 ~ 2ml/ kg vải 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

24 
KS - 

MAXIMU

M OXY 

Bột tẩy trắng gốc Oxy 

 

Chế phẩm tẩy trắng, làm sạch quần áo 

dạng bột dùng cho máy giặt Maximum 

Oxy 

Hiệu quả kháng khuẩn và làm trắng tuyệt 

vời nhờ chứa các thành phần enzym 

Làm vải trắng trắng hơn, vải màu sáng 

hơn 

Dạng bột 

Độ PH: 9.5 ~ 11 

Lượng dùng: 2 ~ 5g/ kg vải 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. 

 

Thùng 

20 kg 
1,00 2.145.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

25 

KS - 

CHLORI

NE 

POWDER 

Bột tẩy trắng gốc Clo 

 

Chế phẩm tẩy trắng, làm sạch quần áo 

dạng bột dùng cho máy giặt Chlorine 

Powder làm trắng vải trắng sử dụng trong 

bệnh viện, khách sạn… 

Dễ dàng loại bỏ các chất bẩn trên vải 

trắng 

Dạng bột tẩy gốc clor 

Dạng bột, có mùi đặc trưng 

Độ PH: 10 ~ 11 

Lượng dùng: 2 ~ 5g/ kg vải 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Thùng 

20 kg 
1,00 2.255.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

26 
KS - P 

STAIN 

ZERO01 

Chất tẩy điểm đa năng 

 

Chế phẩm giặt tẩy vết bẩn đốm trên vai P 

Stain Zero loại bỏ các vết bẩn điểm trên 

vải như vết máu, vết mỹ phẩm, thức ăn, 

các vết bẩn trên cổ và tay áo 

Dễ dàng loại bỏ các vết bẩn đốm trên vải 

Hiệu quả đặc biệt với các vết máu 

Chất lỏng màu xanh đục, hương cam 

Độ pH: 3 ~ 4 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Chai 4 

Lít 
1,00 2.882.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

27 HCTE61 

Nước tẩy E61 

 

Tẩy vết máu, trà cafe, (Chỉ dùng cho đồ 

trắng) 

1 lít 1,00 77.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

28 HCTE66 

Nước tẩy E66 

 

Nước tẩy E66 : Tẩy vết dầu luyn, vết 

mực, vết đồ ăn và mỡ nóng, vết son môi, 

300ml 1,00 77.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



phấn trang điểm - Dùng  cho cả đồ màu 

và đồ trắng  

29 
SPOT & 

WASH 

Tẩy điểm giặt khô 

 

Chất giặt tẩy dùng để đánh bóng và làm 

mới áo da, giúp cho những chiếc áo da 

của bạn có thể trở lên như mới. 

Cách sử dụng rất đơn giản: Chỉ cần xịt 

vào và lấy giẻ lau thật kỹ cho sạch 

 

Chai 1 

Lít 
1,00 313.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

30 
SPOT ON 

YELLOW 

Chất tẩy ố vết bùn đất 

 

chất tẩy điểm chuyên dụng cho giặt khô 

như là tẩy mực bút bi, tẩy vết, vết máu, 

lòng trứng, vết dơ, vết bẩn bùn đất, vết 

sơn, hắc ín, vết bám… 

Chai 

500ml 
1,00 550.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

31 
SPOT ON 

RED 

Chất tẩy vết máu vết dơ lòng trắng 

trứng 

 

Hoàn hảo trong việc tẩy vết máu, lòng 

trắng trứng, các loại vết dơ do chất nhuộm 

và cho các vết bẩn bùn đất nói chung. Sau 

khi tẩy Spot On Red nên được rửa sạch 

bằng nước lạnh trước khi tiến hành giặt. 

 

 

Chai 

500ml 
1,00 572.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

32 
KS - PRO 

CLEAN 

SD 

Nước rửa bát đĩa cho máy rửa bát 

 

Hóa chất rửa bát đĩa dùng cho máy rửa 

bát công nghiệp.  

Không chứa Photphat, thân thiện với môi 

trường 

Giúp tẩy rửa, làm sạch, làm bóng bát đĩa 

Hiệu quả đối với các vết bẩn cứng đầu có 

gốc carbonhydrat 

Ngăn ngừa các vết bẩn, mảng bám trên 

bát đĩa 

Tiệt trùng hiệu quả 

Chất lỏng không màu 

Độ pH: 13~14 

Tỷ lệ pha loãng với nước: 1:300 ~ 1:1000 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.705.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

33 
KS - PRO 

RINSE S 

Nước tráng bát đĩa dành cho máy rửa 

bát 

 

Tráng và làm khô bát đĩa dùng cho máy 

rửa bát công nghiệp. 

Hiệu quả tráng cao 

Rửa sạch, khử trùng và làm khô các loại 

bát đĩa bằng cách giảm thiểu sức căng bề 

mặt 

Rửa sạch các tồn dư của chất rửa trên bề 

mặt bát đĩa 

Chất lỏng màu xanh 

Độ pH: 7.5 ~ 8.5 

Tỷ lệ pha loãng với nước: 1:300 ~ 1:1000 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.485.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



34 
KS - K 

BRIGHT 

ACE 

Nước ngâm bát đĩa tẩy rửa dầu mỡ 

 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.705.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

35 

KS - 

OVEN 

CLEANE

R 

Nước tẩy rửa vệ sinh nhà bếp 

 

Đánh bật loại bỏ các loại vết bẩn từ dầu 

mỡ trên sàn nhà bếp, máy hút mùi, chảo 

nấu, đồ bếp,… 

Chứa các thành phần hoạt động bề mặt 

mạnh mẽ, đánh bật nhanh chóng các loại 

vết bẩn dầu  mỡ 

Tác động mạnh đến các vết bẩn chứa 

carbon 

Chất lỏng màu trắng sữa 

Độ PH: 13 ~ 14 

Tỷ lệ pha: Không pha loãng 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.155.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

36 

KS - 

FLOOR 

CLEANE

R 

Nước lau sàn nhà bếp 

 

Chế phẩm lau sàn làm sạch sàn nhà bếp 

Floor Cleaner dùng để làm sạch và khử 

trùng sàn nhà bếp và tường bếp 

Loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn cứng đầu  

và lâu ngày trên sàn và tường nhà bếp 

Diệt sạch vi khuẩn và nấm mốc 

Tác dụng chống trơn trượt 

Chất lỏng màu vàng, hương chanh 

Độ pH: 12 ~ 13 

Tỷ lệ pha loãng với nước: 1:4 ~ 1:10 (tùy 

theo độ bẩn). Với vết bẩn cứng đầu: pha 

loãng theo tỷ lệ 1:1 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 935.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

37 WS-GO 

Chất tẩy rửa dầu mỡ cho dụng cụ nhà 

bếp 

 

Làm sạch và loại bỏ triệt để các vết dầu 

mỡ trên dụng cụ nhà bếp. Có thể đánh bật 

những vết dầu mỡ cứng đầu mà những 

chất tẩy rửa thông thường không thể làm 

được 

Hóa chất chuyên dùng để loại bỏ dầu mỡ 

bị cháy bám dính trên bề mặt. Đặc biệt 

hiệu quả với mặt lò, dụng cụ nướng, bề 

mặt sàn bếp và các dụng cụ khác. 

Đặc điểm 

Chứa các thành phần hoạt động bề mặt 

mạnh mẽ giúp đánh bật nhanh chóng các 

vết bẩn, vết dầu mỡ; Phản ứng mạnh mẽ 

với các chất có nguồn gốc từ carbon 

Chất lỏng, không màu đến màu vàng nhạt, 

mùi cay nồng 

pH: 12.5~ 14.0 

Cách sử dụng: 

Không pha loãng 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

Can 5 

lít 
1,00 305.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 



 

38 
WS-

SILDIP 

Chất làm sạch các đồ bằng bạc và Inox 

 

Công thức đặc biệt dùng để ngâm, làm 

sáng và sạch đồ thép, hạn chế vết gỉ thép, 

tránh làm ăn mòn, mất màu bề mặt. Kết 

hợp với chất tẩy kiềm để hoạt động hiểu 

quả hơn 

Đặc điểm: 

Cũng cung cấp chất kiềm tạo hiệu quả 

làm sạch cao hơn. 

Chất lỏng, không màu đến màu vàng nhạt, 

mùi cay nồng 

pH: 1.0 ~ 3.0 

Cách sử dụng: không pha loãng dung dịch 

, ngâm bạc trực tiếp vào dung dịch ( 15-

30 giây) sau đó rửa lại với nước, hoặc lau 

bằng giẻ. 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

 

Can 5 

lít 
1,00 632.000 

Chiết khấu: 5%-

20% 

39 

KS - 

METAL 

CLEAN 

GOLD3.75 

Dung dịch làm sạch đánh bóng kim loại  

 

Chế phầm làm sạch vệ sinh bề mặt kim 

loại  Metal Clean Gold giúp làm sạch và 

đánh bóng bề mặt kim loại, làm sạch bề 

mặt kim loại bằng inox, nhôm.  

Làm sạch, đánh bóng bề mặt kim loại 

Phục hồi kim loại bị đổi màu về tình trạng 

ban đầu 

Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi các ma sát 

vật lý và tác động hóa học 

Chất lỏng 

Độ PH: 6 ~ 7 

Tỷ lệ pha loãng với nước: không pha 

loãng 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 390.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

40 

MD - 

TILE 

CLEANE

R 3.75l 

Chất vệ sinh đường chỉ gạch , dạng 

lỏng 

 

Gạch phòng tắm, khớp tường, bột xi măng 

và loại bỏ chlorosis cho các cửa hàng 

bách hóa, khách sạn, căn hộ, bệnh viện, 

trường học, nhà hàng, sân bay và văn 

phòng. 

Chứa các axit hữu cơ tự nhiên, nhanh 

chóng thẩm thấu và phân hủy vết bẩn, vết 

nước trên nền gạch, chỉ gạch, mép tường 

Chống vi khuẩn 

Tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm, pha loãng 

chất tẩy rửa theo tỷ lệ nước: 1-5 hoặc 1-

10. 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. 

 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 712.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

41 
MD-

STAINLE

SS 

Dung dịch vệ sinh bề mặt kim loại 

 

Chế phẩm vệ sinh bề mặt kim loại 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 1.567.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



CLEANE

R3.75L 

Stainless Cleaner loại bỏ rỉ sét mà bạn 

đang gặt hái trên vòi không gỉ, bồn rửa, 

các bộ phận cơ khí, thang máy, lan can 

cầu thang, thang cuốn, cửa quay vòng 

sảnh khách sạn, thảm 

Phục hồi độ sáng như ban đầu của sản 

phẩm 

Không có màu sắc và mùi hương, nó 

không gây kích ứng cho cơ thể 

 

Sản phẩm xuất xứ 100% từ Hàn Quốc 

 

42 WS-SSB 

Chất đánh bóng đồ Inox 

 

SSB có thể đánh bóng bề mặt của thép 

không gỉ và nó có thể được sử dụng cho 

tất cả các loại thép không gỉ, chẳng hạn 

như thang máy, cửa sổ và khung cửa, 

ngăn ngừa các kim loại không bị oxy hóa. 

Đặc điểm 

Dễ dàng hòa tan trong nước nóng và nước 

lạnh 

Chất lỏng trong suốt, không màu, mùi 

thơm 

pH: 6.0~8.0  tại mức  1% 

Cách sử dụng: 

Xịt trực tiếp lên bề mặt thép không gỉ 

Lau lại bằng giẻ 

Có thể làm sạch bề mặt của đồng nhôm, 

crom 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

 

Can 

3,75 

lít 

1,00 779.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

43 

KS - 

CARPET 

CLEAN 

3.75 

Dung dịch giặt thảm 

 

Chế phẩm giặt thảm đệm công nghiệp 

Carpet Clean giúp làm sạch bề mặt thảm, 

nêm, ghế sofa. Ứng dụng được trong gia 

đình, khách sạn, rạp hát, rạp chiếu phim… 

Giữ nguyên kết cấu của thảm, bề mặt ghế 

sofa 

Ngăn ngừa các vết bẩn bám dính lại bề 

mặt trong quá trình làm sạch 

Chứa thành phần non- ion thẩm thấu sâu 

vào bề mặt  giúp đánh tan  hiệu quả các 

vết bẩn khác nhau 

Không để lại cặn hoặc cảm giác bám dính 

khó chịu 

Chất lỏng không màu 

Độ PH: 8 ~ 9 

Tỷ lệ pha loãng: 1:10 ~ 1:20 tùy độ bẩn 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.265.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

44 

KS - 

SPOT 

STAIN 

REMOVE

R3 

Chất tẩy điểm cho thảm đệm ghế 

 

Chế phẩm giặt tẩy vết bẩn cho thảm đệm 

ghế Spot Stain Remover dùng để làm mờ, 

làm sạch các vết bẩn. Sử dụng được trên 

các loại sợi nỉ và thổ cẩm, bọc đệm, bọc 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 434.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



ghế sofa. 

Dễ dàng loại bỏ các loại vết bẩn, vết đốm 

đen mà không làm hại bề mặt thảm, nệm, 

ghế sofa 

Dễ dàng sử dụng 

Không gây kích ứng 

Chất lỏng không màu, hương bạc hà 

Độ pH: 12 ~ 13 

Tỷ lệ pha loãng: sử dụng nguyên chất 

hoặc pha loãng (tùy độ bẩn) 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

45 

MD - 

SPOT 

STAIN 

REMOVE

R 1 

Chất tẩy điểm cho đồ vải , dạng lỏng 

 

Loại bỏ vết bẩn trên quần áo, cà vạt, quần 

áo trẻ em, khăn trải giường, ghế sofa vải, 

đồ huấn luyện..những nơi thường xuyên 

tiếp xúc với các vết bẩn. 

Trung tính, hương cam, chứa thành phần 

thực vật tự nhiên 

Không làm hư hại quần áo, vải sofa, ga 

giường 

Loại bỏ vết cà phê, vết thực phẩm và các 

vết bẩn khác 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. 

 

Can 

3.75 

Lít 

1,00 712.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

46 WS-SPOT 

Chất tẩy điểm trên thảm 

 

Chất tẩy lỏng bao gồm dung môi hòa tan 

trong nước và các chất hoạt động bề mặt 

tương thích giúp tẩy điểm hiệu quả , giúp 

loại bỏ nhanh chóng 80% các vết bẩn như 

cà phê, trà, nước trái cây và nước ngọt… 

Đặc điểm: 

Dễ dàng hòa tan trong nước nóng và nước 

lạnh. 

Chất lòng,  không màu đến màu vàng nhạt 

pH: 11.0~13.0 

Cách sử dụng: 

Tỉ lệ pha loãng với nước: 

Từ  1:10- 1:30 tùy vào mức độ mùi 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

 

Can 

3,78 

lít 

1,00 326.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

47 WS-HFCC 

Chất vệ sinh thảm nhiều bọt 

 

Loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn trên thảm, 

sử dụng cho tất cả các loại thảm 

Dung dịch chứa các thành phần chống 

bẩn, ngăn cản bụi bẩn,đất trên thảm. Hiệu 

quả làm sạch mạnh mẽ, làm vết bẩn nổi 

nên bề mặt để dễ dàng loại bỏ. Phù hợp 

với nhiều thiết bị giặt khác nhau. 

Đặc điểm: 

Cũng có thể được sử dụng để tẩy điểm 

thảm. 

Dễ hòa tan trong nước lạnh và nước nóng. 

Chất lòng, không màu, không mùi 

Can 

3,75 

lít 

1,00 228.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 



pH:＞ 11.0 

Cách sử dụng: 

Làm sạch sơ qua bằng máy hút bụi. Dựa 

vào mức độ bẩn của thảm pha loãng theo 

tỉ lệ 1:10-1:30 với nước sau đó cho vào 

ngăn chứa nước giặt của máy giặt. 

 

Sản phẩm mới nhập khẩu 100% 

 

48 
KS - E 

WAX 

Dung dịch phủ bóng sàn tiêu chuẩn 

 

Chế phẩm đánh bóng sàn E Wax đánh 

bóng cho gạch vinyl/astile, ngói cao cấp, 

terrazzo, đá cẩm thạch  

Chất lượng cao, khô nhanh, ít mùi 

Độ bóng, độ bền và độ mịn cao 

Không gây ố vàng 

Dễ sử dụng 

Chất lỏng, màu trắng sữa 

Độ pH: 9 ± 0.5 

Tỷ lệ pha: Không pha 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 1.705.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

49 
KS - 

PERFECT

ION 

Dung dịch phủ bóng sàn chất lượng cao 

 

Chế phẩm đánh bóng sàn Perfection dùng 

để đánh bóng, phủ bóng cho gạch astile, 

sứ, gạch urethane, sàn epoxy, terrazzo và 

đá cẩm thạch (Marble). Có tác dụng hỗ 

trợ tăng cứng bề mặt sàn. 

Dạng sáp lỏng, hầu như  không  mùi và 

khô nhanh  

Độ sáng mịn, bền bóng cao với tính năng 

chống mài mòn, trầy xước và sự xuất hiện 

của các vệt đen. 

Phục hồi độ sáng bóng hoàn hảo, tạo bọt 

thấp 

Không có hiện tượng ố vàng và dễ dàng 

sử dụng 

Chất lỏng, màu trắng sữa 

Độ pH: 9 ± 0.5 

Tỷ lệ pha loãng: Không pha 

 

Sản phẩm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

Can 

18.75 

Lít 

1,00 3.025.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

50 

KS - 

BREATH

E WOOD 

3.75 

Dung dịch phủ bóng sàn gỗ 

 

Chế phẩm đánh bóng sàn gỗ Breath wood 

chuyên phủ bóng cho các loại sàn gỗ: gỗ 

ván, gỗ lim, gỗ ván ép, sàn Ondol, sàn gỗ 

dán...và các loại sàn gỗ khác 

Chất lỏng, màu trắng sữa 

Độ PH: 9 ± 0.5 

Tỷ lệ pha loãng: không pha 

 

Nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc 

 

3.75 

(lit/ca

n) 

1,00 979.000 
Chiết khấu: 5%-

20% 

Tổng cộng    56.180.000  

Chiết khấu   Chiết khấu: 5%-20% 



  

Ghi chú: 

- Giá trên là giá đã bao gồm: Thuế VAT 10 %. 

- Giá trên là giá chưa bao gồm: phí vận chuyển và chi phí phát sinh khác (nếu có). 

- Thời gian giao hàng: Giao hàng: Ở khu vực nội thành Hà Nội trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày nhận được đơn 

đặt hàng 

- Thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản vào tài khoản của CÔNG TY CP THE ONE 

VIỆT NAM. 

- Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi giao hàng 

Tài khoản thanh toán công ty: 

Số tài khoản:             3131 11981 8888 (VND) 

Ngân hàng:                Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MBbank – Chi nhánh Từ Liêm 

Chủ tài khoản:          CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM 

 

Quý Khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách 

Trân trọng kính chào. 

                                

               XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG                                                                         THE ONE VIET NAM.JSC  

 

 

 

                                       
                                                                                                                             


