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GAMALIFT
Là thành viên của Gama Group, GamaLift là 
đơn vị TIÊN PHONG GIẢI PHÁP THANG MÁY 
GIA ĐÌNH CAO CẤP.

Sứ mệnh:  Kiến tạo những điều vĩ đại. Nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho mọi người 
trên mỗi hành trình chúng tôi ghi dấu.
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CAM KẾT
CỦA CHÚNG TÔI

TIÊN PHONG: Mang tới những công nghệ và 
sản phẩm mới nhất trên thế giới tới khách 
hàng tại Việt Nam.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM: 
Được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn kỹ 
thuật Châu Âu có khả năng mang tới GIẢI 
PHÁP đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất 
của khách hàng về THANG MÁY GIA ĐÌNH.

CAO CẤP: Phục vụ khách hàng theo phong 
cách dịch vụ chuẩn Nhật Bản Omotenashi; 
cung cấp các sản phẩm đẳng cấp được nhập 
khẩu nguyên chiếc và lắp đặt, thi công theo 
yêu cầu cá nhân của từng khách hàng.

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI
với công nghệ bảo vệ 3 lớp
ARD - SRS - EMCALL

KHÔNG CẦN CẢI TẠO
không hố PIT, không phòng máy

THIẾT KẾ CÁ NHÂN HOÁ
cho từng công trình

NHẬP KHẨU NGUYÊN 
CHIẾC TỪ CHÂU ÂU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
TOÀN QUỐC TỨC THỜI 
24/7
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SẢN PHẨM VƯỢT QUA MỌI BÓ BUỘC VỀ KIẾN TRÚC

VÀ XÂY DỰNG. AN TOÀN TUYỆT ĐỐI VỚI

CÔNG NGHỆ BẢO VỆ 3 LỚP

NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC TỪ CHÂU ÂU

BẢO HÀNH 36 THÁNG

DỊCH VỤ CHUẨN OMOTENASHI (NHẬT BẢN)

THIẾT KẾ CÁ NHÂN HOÁ 

CHO TỪNG CÔNG TRÌNH

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

TRONG THỜI GIAN 2 TIẾNG

05 LÝ DO
ĐỂ CHỌN GAMALIFT

01.

02.
03.
04.
05.

TẠI SAO LỰA CHỌN
THANG MÁY GIA ĐÌNH 

GAMA?
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CHÚNG TÔI MANG ĐẾN 

GIẢI PHÁP 
TOÀN DIỆN
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Bạn không cần lo lắng khi ở nhà một mình - An toàn tuyệt đối cho người 
già, trẻ em, phụ nữ mang thai,... nhờ các đặc tính an toàn được đồng bộ 
hoá như bộ vi xử lý thông minh nhanh chóng được kích hoạt khi lỗi xảy ra, 
bộ cứu hộ tự động khi mất điện ARD, chuông cứu hộ, tia hồng ngoại tại 
cửa thang máy,...

Hệ thống SRS (Self Rescure System): Công nghệ tân tiến nhất về an 
toàn thang máy gia đình. Kích hoạt hệ thống SRS bằng một nút màu đỏ 
trên bàn phím bảng gọi, ngay lập tức thang máy sẽ đưa người dùng về 
tầng gần nhất và mở cửa mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

Hệ thống liên lạc khẩn cấp EMCALL: Hệ thống này có hai chức năng 
chính: 

∙   Chức năng báo lỗi kỹ thuật về Trung tâm dịch vụ.
∙  Chức năng liên hệ khẩn cấp: Khi bị kẹt trong cabin, chỉ cần ấn nút 
chuông cứu hộ, EMCALL sẽ giúp người dùng thang máy lần lượt gọi 
đến 5 số điện thoại đã được lựa chọn theo ý muốn bao gồm điện thoại 
của Trung tâm cứu hộ và người thân cho đến khi kết nối được với bên 
ngoài, người kẹt trong thang được cứu hộ.

Ngay cả khi điện lưới mất, thang “nhốt người”, bộ cứu hộ tự động hỏng, 
cả nhà đi vắng, cửa khoá trong không liên lạc được với bên ngoài thì chỉ 
cần kích hoạt hệ thống SRS, bạn sẽ làm chủ được sự an toàn của mình 
trong mọi trường hợp.

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Hệ thống cảnh cáo đột quỵ SWS (Stroke Warning System): Khi có 
người bị kẹt trong cabin bị mất ý thức như: đột quỵ, ngất,… không có khả 
năng sử dụng các tính năng của hệ thống tự cứu hộ SRS hoặc hệ thống 
tự động liên lạc khẩn cấp không dây với trung tâm cứu hộ và người nhà 
EMCALL. Hệ thống này sẽ tự kích hoạt để gửi tin nhắn đến trung tâm 
dịch vụ của GamaLift để cứu hộ kịp thời.

Hệ thống kiểm soát lối vào thông minh SES (Smart Entry System): Hệ 
thống này giúp kiểm soát từ xa thang máy bằng điện thoại: 

∙  Tắt, mở thang máy từ xa bằng Smart phone.

∙  Gửi nhật ký thời gian đóng hoặc mở cửa thang máy vào điện thoại đã 
được cài đặt sẵn. Do đó, chủ nhà sẽ theo dõi được có người đang đột 
nhập, sử dụng thang máy vào thời điểm 
không có người ở nhà.
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Thiết kế may đo linh hoạt, phù hợp với mọi 
không gian từ hình thang, vuông, tam giác, 
hình tròn,... Kích thước hố thang siêu nhỏ chỉ 
từ 65*91cm, lắp đặt cho cả không gian kiến trúc 
khó khăn nhất như nhà phố cao tầng diện tích 
hẹp, nhà cải tạo, nhà kết cấu phức tạp.

THANG MÁY SIÊU NHỎ

Chiều cao tầng trên cùng chỉ từ 2,5m, 
không phải xây thêm phòng máy.

Hố Pit ngắn chỉ 10 - 15cm: điều kiện lý 
tưởng để thang máy có thể được lắp 
đặt từ bất cứ tầng nào trong nhà bạn 
(tầng 2, ban công,...)

KHÔNG CẢI TẠO NHÀ
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TRẢI NGHIỆM
THỰC TẾ MỖI GIA ĐÌNH - 

MỘT THIẾT KẾ 

• Chất liệu cá nhân hoá: kính, gỗ, kim loại, da, đá tự 
nhiên, sợi các bon, pha lê,...

• Kiểu dáng cá nhân hoá: vuông, tròn, bán nguyệt, 
bình hành,…

• Màu sắc cá nhân hoá
• Mức độ tự động hoá, thang máy thông minh
• May đo riêng cho thực tế từng công trình
• Phù hợp với mọi yêu cầu về diện tích
• Sáng tạo theo sở thích của gia chủ
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NHẬP KHẨU
NGUYÊN CHIẾC
TỪ CHÂU ÂU 
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GAMA SERVICE
Yên tâm dịch vụ với chế độ bảo hành toàn cầu lên 
đến 36 tháng, hỗ trợ tư vấn 24/7; lắp đặt nhanh 
chóng chỉ từ 5-7 ngày; sử dụng dễ dàng trên 3 miền 
Bắc - Trung - Nam.

Thang máy gia đình Gama còn làm tăng giá trị sản 
phẩm bằng hệ thống dịch vụ chăm sóc trước và 
sau bán chu đáo, hoàn hảo, chuyên nghiệp. Đội ngũ 
nhân viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết 
và tận tụy luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng với đầy đủ ba bộ phận: Cung cấp, Lắp 
đặt và Bảo trì, cam kết mang đến chế độ bảo hành, 
bảo trì tốt nhất, nhanh nhất theo tiêu chuẩn toàn 
cầu của nhà sản xuất.

VĂN HOÁ
OMOTENASHI

GAMA
STANDARD
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Với 13 năm kinh nghiệm GamaLift tự hào là đối tác duy nhất của các
Tập đoàn thang máy nổi tiếng thế giới tại Việt Nam

NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC 

TỪ TÂY BAN NHA TỪ  ITALIA 
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 ġ Ra đời vào năm 1964

 ġ Thuộc tập đoàn Mondragon - Tập đoàn công 
nghiệp số 1 xứ Basque, Tây Ban Nha

 ġ Top 10 Công ty thang máy hàng đầu thế giới

 ġ Phân phối tại hơn 100 quốc gia toàn thế giới

 ġ Đạt tiêu chuẩn chất lượng xanh Châu Âu 
Ecodesign (ISO – 14006)

LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU
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 ġ Năm 1966, Tập đoàn thang máy IGV ra đời tại 
Italia

 ġ Năm 2020, IGV kết hợp cùng Marco Piva cho ra 
đời On Air - “Ngôn ngữ” thiết kế thang máy mới

 ġ Hơn 250.000 chiếc thang máy được lắp đặt 
trên toàn thế giới

LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU
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 ġ Tập đoàn Millepiani có trụ sở  tại Monza & 
Brianza, Italy

 ġ Các sản phẩm do Millepiani sản xuất luôn 
được đánh giá  cao cấp xa xỉ hàng đầu thế giới

LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU

16    |    GAMALIFT



KIỆT TÁC SIÊU CAO CẤP
Dòng thang tròn 100% bằng kính hiện nay chỉ mới 
được lắp đặt tại các gia đình thượng lưu ở Châu  Âu, 
đặc biệt là xứ sở sương mù Anh Quốc và một số công 
trình hiếm hoi tại Châu Á (Hongkong), Ả Rập thống 
nhất (Dubai).
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SỨC HẤP DẪN
MANG TÊN TỰ DO

Thiết kế chạm khắc “độc nhất vô nhị” trên vật liệu 
kính được chế tác thủ công mang tên Tự do tạo nên 
những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, nhờ những phiến 
đá lát luân phiên giữa phong cách trơn và gợn sóng, 
giúp nâng cao bề mặt của thang máy gia đình.
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THIẾT KẾ HIGH-TECH
ẤN TƯỢNG

Vẻ đẹp sang trọng của dòng thang này trở nên nổi 
bật hơn bao giờ hết với hệ thống chiếu sáng cách 
tân, mang đến không gian cảm quan mới lạ cho nội 
thất cabin, điểm thêm chút tinh tế nhẹ nhàng đến 
từ bảng điều khiển màn hình cảm hứng.
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SANG TRỌNG – QUÝ PHÁI
Trường phái thiết kế ngoạn mục từ pha lê gắn trên đá quý 
(Swarovski) mang lại những phản chiếu lung linh sang trọng đỉnh 
cao. Công nghệ thiết kế cao cấp, vẻ đẹp sáng bóng, trong suốt và 
thanh lịch là sự kết hợp hoàn hảo.

20    |    GAMALIFT



GAMALIFT    |    21



KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT 
PHONG CÁCH
Cabin thiết kế sang trọng kết hợp với chất liệu cao cấp tạo 
nên điểm nhấn trang trí hoàn hảo cho không gian xung quanh. 
Đây là một xu hướng hoàn toàn mới so với các dòng thang máy 
truyền thống.
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Văn phòng tại Hà Nội
Số 18/647 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 557 8366 - (024) 3 557 8365

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
Số 72 đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 831 1608 www.gamalift.com

1800 9406


