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Về tổng thể, LS thiết kế kết hợp giữa chữ và  V “Việt nam” “Chim Lạc”

biểu trưng cho văn hóa giầu truyền thống của Việt Nam. Phần mỏ chim 

được đặc tả chiếc lưỡi kéo sắc ngọt - một sản phẩm thuần Việt với 

khát khao vươn đôi cánh thẳng tiến ra Thế giới.  

“LS” “Luxury Scissors” là viết tắt của chữ  là nền móng vững chắc cho 

sản phẩm Việt lấy chất lượng là mục tiêu để phát triển bền vững và 

thịnh vượng.

THƯƠNG HIỆU LS

In general, LS Brand was combined by for  and  V  “Vietnam” “Lạc bird”

which is typical for traditional Vietnamese culture. The beak is described 

as a sharp blade scissor -  one pure Vietnamese product with the desire 

to spread its wings to the worldwide

“LS” “Luxury Scissors” is which is a solid foundation for Vietnamese 

products that take quality as the goal for sustainable development and 

prosperity.

LS CONCEPT

made by VIKO Tools PROFESS IONAL 

Partner 
Wi th u s VIKOVIKO

Recognizing the skillful hands of 

Vietnamese people, Korea Tools 

Co., Ltd. has researched and 

cooperated with Vietnamese 

partners to build up VIKO cutting 

t o o l s  J . S . C  s p e c i a l i z e s  i n 

manufacturing and exporting 

ingenious cutting tools.

Products are manufactured from 

imported raw mater ia l s  and 

Japanese technology. The product 

quality is strictly controlled at each 

step of the production process to 

ensure the quality of products to 

market. In addition to the wide 

variety of products and designs that 

best meet the needs of customer.

O u r  t e a m  o f  Ko r e a n  a n d 

Vietnamese technical experts with 

over 20 years of experience working 

in Korea and Japan, we can 

p r o v i d e  a n d  c o n s u l t  a 

comprehensive for our customers.

VIKO scissors is always a smart 

choice for professional hairstylists 

and accompanies beautiful and 

fashionable hairstyles.

Nhận thấy đôi bàn tay khéo léo 

của người Việt, Công ty TNHH Dụng 

cụ Hàn Quốc đã nghiên cứu và hợp 

tác với đối tác Việt Nam thành lập 

Công ty cổ phần Dụng cụ cắt Việt 

Hàn chuyên sản xuất và xuất khẩu 

các mặt hàng dụng cụ cắt giàu 

tính khéo léo. 

Sản phẩm được sản xuất từ 

nguyên liệu nhập khẩu và công 

nghệ của Nhật Bản. Chất lượng sản 

phẩm được kiểm soát chặt chẽ tại 

mỗi khâu của quá trình sản xuất 

đảm bảo sản phẩm đưa ra thị 

trường có chất lượng cao. Ngoài ra 

sản phẩm còn đa dạng về chủng 

loại, thiết kế đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu của khách hàng. 

Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật 

người Hàn Quốc và Việt Nam với 

hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc 

tại Hàn Quốc và Nhật Bản, chúng 

tôi có thể cung cấp và tư vấn một 

cách toàn diện cho khách hàng 

của mình. 

Kéo VIKO luôn là sự lựa chọn sáng 

suốt của các nhà tạo mẫu tóc 

chuyên nghiệp và đồng hành cùng 

các kiểu tóc đẹp và thời trang



DEFINE

MEASURE

ANALYSE

IMPROVE

CONTROL

ĐỊNH NGHĨA

ĐO LƯỜNG

PHÂN TÍCH

CẢI TIẾN

ĐIỀU KHIỂN

 Luxury Scissors all process by handmade 

SẢN XUẤT BỞI THỢ THỦ CÔNG CÓ TAY NGHỀ

 Luxury Scissors all process by handmade 

6-sigma

Tạo kiểu lưỡi  
Blade shaping 

Tạo kiểu quai  
Handle shaping  

Mài thân ngoài lưỡi kéo
Body blade grind 

Đánh bóng
Polish
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Mài sắc 
Blade sharpen

Khoan lỗ  
Drill hole 

Nhiệt luyện   
Annealing 

Hàn  
Welding 

Mài lòng lưỡi kéo  
Hollow line Grind

Lắp ráp - QC
Assemble - QC 
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Khắc logo 
Laser logo 

Cân chỉnh 
Balance revise

 6 
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Quá trình cải tiến nâng cao chất lượng và tính phù hợp với nhu 

cầu sử dụng của khách hàng luôn được chú ý. Chúng tôi thường 

xuyên tổ chức tiếp thu ý kiến đánh giá và góp ý của khách hàng từ 

đó thay đổi thiết kế, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng các kỹ thuật 

cắt hiện đại và nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài ra, 

chúng tôi cũng thay đổi quá trình sản xuất để chất lượng sản 

phẩm ngày càng được nâng cao.

The process of improvement to enhance the quality and 

to match up with client requirements being always paid 

attention. Regularly, we collect feedback and suggestions 

from client to improve the design, diversify products and to 

meet modern cutting techniques and different client 

requirement. In addition, we are also nonstop up to date the 

production process to improve product quality.

Rãnh lõm 
Hollow line o38  Lưỡi với độ sắc, khỏe và bền 

phù hợp với mọi kiểu cắt tóc
o38  Blade with sharp and enduring 

fit for all the way of haircut 

o38

Kiểu lưỡi Convex 
Convex edge 

Độ lõm sâu 
Deep Curve

o38

Lưỡi cong nhẹ
Mild curve edge

Quai kéo có độ xoay tròn linh hoạt  
Handle of free degree turning around

Trong mỗi công đoạn sản xuất đều được hệ thống kiểm định 

chất lượng giám sát và điều chỉnh khi cần thiết để sản phẩm xuất 

xưởng phải đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đặc biệt, các công đoạn 

kiểm tra độ cứng sau khi nhiệt luyện, mài sắc phải vượt qua các 

thử nghiệm về độ cứng và bén nghiêm ngặt.

Each step of production, the quality control system 

monitors and adjusts as necessary to ensure the best 

quality finished product. In particular, the testing of 

hardness after heat treatment and sharpening must pass 

rigorous rigidity test.

quality 

control

Quản lý

chất lượng 

innovation 

Không ngừng 

cải tiến 

Nhà cung cấp thép được lựa chọn kỹ lưỡng đảm bảo nguồn  

nguyên liệu thép Nhật 100% và uy tín trong quá trình làm việc. 

Trước khi thép nhập kho sẽ được phân tích thành phần và 

đánh giá độ bền có đúng với yêu cầu không. Mỗi dòng kéo 

khác nhau tùy theo chất lượng sẽ được sử dụng chủng loại 

thép phù hợp.

The carefully selected supplier guarantees the source 

of 100% Japanese steel and reputation in the working 

process. Steel material are analyzed for component and 

evaluated endurance. According to quality requirement, 

each line of products will be used appropriate kind of 

steel. 

Sản phẩm sử dụng công nghệ xử lý 

nhiệt tốt và tiên tiến nhất hiện nay. Với 

công nghệ nhiệt luyện chân không khép 
okín đạt 1040 C để đạt độ cứng tối đa. Sau 

ođó được làm lạnh bằng Nitơ từ -180 C đến 
o-220 C để đảm bảo sự ổn định, bền bỉ và 

độ cứng của thép.

The product uses the best and most 

advanced heat treatment technology. 

By fulfil annealing technology with 
ovacuum-heating reaches 1040 C to 

achieve maximum rockwell hardness. 

After that, It is cooled by nitrogen from 
o-180 to -220 C to ensure the stability, 

durability and hardness of the steel.

Quá trình đánh bóng được thực hiện thủ công bởi những 

người thợ có nhiều năm kinh nghiệm giúp các đường nét của 

sản phẩm mềm mại và mang tính thẩm mỹ cao.

The polishing step is performed manually by 

experience technicians who create the soft and 

spectacular shape of product.

Lưỡi cắt được căn chỉnh và mài sắc bằng tay bởi Nghệ 

nhân được đào tạo và làm việc nhiều năm tại Nhật Bản và 

Hàn Quốc. Lưỡi kéo sau khi mài đảm bảo độ cân bằng giữa 2 

lưỡi, góc mài mặt lưỡi đạt độ bền và luôn đảm bảo độ sắc.

The blade is balanced and sharpened by trained 

technicians who have worked for many years in Japan 

and Korea. Blade edge after grinding have a blades 

balance, endurance  and always perfect sharpness.

LUÔN KHÁC BIỆT

Distinguish Always

Biểu đồ nhiệt luyện - Tempering graph

Độ cứng - Hardness (HRC)
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Nhiệt độ hóa - Austentising temperature

hight-tech

Treatment

Nhiệt luyệt

chân không

100%

hand made

100%

Thủ công

perfect 

sharpening

Mài sắc

hoàn hảo

Steel 

strictly selection 

Lựa chọn thép

nghiêm ngặt



 Luxury Scissors

Straight convex blade 
Offset handle
Size: 4.5” - 5.0” - 5.5”- 6.0” - 6.5” - 7”

Sword blade
Opposite handle
Size: 5.5” - 6.0”

CB12

Straight convex blade
Offset handle
Size: 4.5” - 5.0” - 5.5”- 6.0” - 6.5” - 7”

Straight convex blade
Opposing handle
Size: 4.5” - 5.0” - 5.5”- 6.0” - 6.5” - 7”

CB11

CB13

CB15

Sword blade
Offset handle
Size: 5.5” - 6.0”

CB23
Classic

Dòng kéo

Classic



CS13M

Bamboo convex blade
Offset handle
Size: 6.0” 

Bamboo convex blade
Offset handle
Size: 6.0”

CS23

 Luxury Scissors

Classic



Sword blade, 
Offset handle
Size:  5.5”- 6.5”

Convex blade
Offset handle
Size: 6.0”

Sword blade
Offset handle
Size: 6.25”

Convex blade
Offset handle
Size: 6.25” 

FA13

FA33

FA53

Convert blade
Offset handle
Size: 5.5” - 6.0”

FA73

Sword blade
Offset handle
Size: 6.0”

FA43

FA23

 Luxury Scissors

Functional 

Dòng kéo

Functional



 Luxury Scissors

Sword blade
Offset handle
Size: 6.0”

Sword Blade
Semi offset handle
Size: 5.5” - 6.0”

Sword blade
Offset handle

”Size: 5.75

PBR 03

PSW

Convert blade
Offset handle
Size: 5.5”

PFL

Convert blade
Offset handle
Size: 6.0”

PKG

PSO

Premium

Dòng kéo

Premium



 Luxury Scissors

32 teeth
Offset handle

25 teeth
Offset handle

T3125

T3132

T3326

26 teeth
Offset handle

TA130

30 teeth
Offset handle

TB130

30 teeth
Offset handle

T226

20 teeth
Offset handle

Texturizers

Dòng Kéo tỉa



 

Straight convex blade
Opposing handle
Size: 5.5”- 6.0” 

CB11L

Straight convex blade
Opposing handle
Size: 5.5”- 6.0” 

CB15L

26 double teeth
Opposing handle
Size: 6.0” 

T226L

Straight convex blade
Offset handle
Size: 5.5”- 6.0” 

CB13L

 Luxury Scissors

Left Hand

Dòng Kéo 

Tay trái



32 teeths
Offset handle
Size: 6.0”

Convex blade
Offset handle
Size: 6.0”

BB-60

 
Convex blade 
Offset handle
Size: 6.5”

BB-65

BT-322

26 teeth
Offset handle
Size: 6.0”

BT-263

Kéo tóc nam

 Luxury Scissors

Barber 



V023

Da thật  
Genuine leather

BK006

Da thật  
Genuine leather

T023

Da thật  
Genuine leather

 Luxury Scissors

Accessory

Phụ Kiện

made in 
VIETNAM

V028

Da thật  
Genuine leather

BK001

Da thật  
Genuine leather

V024

Da thật  
Genuine leather

BK004

Da thật  
Genuine leather

BK003

Da thật  
Genuine leather
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