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Thư ngỏ

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên Công ty CPXNK Vách Ngăn Việt Nam xin gửi lời chúc tốt

đẹp  và lời cám ơn chân thành đến quý khách hàng .

Công ty chúng tôi là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng nội thất 

văn phòng tại Việt Nam. Với quy mô nhà xưởng hơn 2000m2 được trang bị

trên dây truyền móc thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ công nhân lành nghề có

nhiều kinh nghiệm lâu năm. Đồng thời chúng tôi còn có đội ngũ tư vấn thiết kế

chuyên nghiệp luôn đem lại cho bạn giải pháp không gian làm việc hiệu quả nhất.

Công ty Vách ngăn Việt Nam đã và luôn cho ra đời những sản phẩm có chất 

ượng cao với mẫu mã, kiểu dáng phong phú và đa dạng. Tạo ra cho quý khách một 

không gian làm viêc tiện lợi ,sang trọng, hiện đại với chất lượng và hiệu quả kinh tế        

tốt nhất. 

Công ty có văn phòng chính tại TP.HCM và hệ thống phân phối tại hầu hết các 

tỉnh thành trong cả nước luôn sẵn sàng mang đến sự hài lòng tối đa cho quý khách 

.Những sản phẩm đã làm nên thương hiệu của chúng tôi gồm.

* Vách ngăn di động ( dùng ngăn chia các không gian rộng như phòng họp, đại

sảnh …có thể di chuyển trên trần dễ dàng và cách âm.)

* Vách ngăn khu vệ sinh (để ngăn khu vệ sinh thay thế tường xây truyền thống

* Vách ngăn văn phòng ( dùng ngăn phòng và tạo ra các cabin làm việc )

                             Uy tín - Chất lượng - Đúng tiến độ 
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GiÊy phÐp DKKD
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KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG

LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH

1. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vách Ngăn Việt Nam

Địa chỉ: 323 Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

2. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

a. Sản xuất và thi công

- Tấm vách ngăn di dộng ngăn phòng,  vách ngăn văn phòng

- Thi công lắp đặt hệ thống vách ngăn vệ sinh compact, hệ thống sàn nâng

- Thi công các dự án nội thất văn phòng.

- Thi công hệ thống bàn tủ chịu hóa chất cho các dự án y tế, phòng thí nghiệm...

b. Kinh doanh:

- Cung cấp vật tư cho các dự án thi công vách vệ sinh

- Nhập khẩu vật liệu các loại: Tấm lamilate, tấm compact, tấm Phenolic Lamilate...

3. Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh

chính trong 01 năm gần đây:

a. Sản xuất:

- Đạt 5000m2 vách  các loại/năm

- Doanh thu đạt: 10.000.000.000đ

b. Kinh doanh:

- Tấm compact, Lamilate...

+ Đạt 10000m2 vách các loại/năm

4. Tổng số lao động hiện có:

a. Trong lĩnh vực sản xuất: 30

b. Trong lĩnh vực kinh doanh: 6

Trong đó, cán bộ chuyên môn: 12
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CAM KẾT CUNG CẤP VẬT LIỆU VÀ THI CÔNG VÁCH NGĂN VỆ SINH

Bên cạnh đó chúng tôi cũng là nhà nhập khẩu và là đại lý phân phối vật liệu tấm compact 

và lamilate, phụ kiện vách vệ sinh của các nhà sản xuất nổi tiếng để phục vụ cho thi công các 

dự án nội thất

Chi tiết sản phẩm:

- Tấm  Compact HPL còn được biết đến dưới cái tên Solid Phenolic, là tấm dạng cứng, lõi đặc, 

được tạo thành từ nhiều lớp giấy nền Kraft (nâu hoặc đen) sau khi đã ngâm tẩm qua nhựa 

Phenolic thì được ép nén dưới nhiệt độ cao (150℃) và áp suất cao (1430psi), bên ngoài phủ một

 lớp giấy màu thẩm mỹ đã ngâm qua nhựa Melamine (Melamine resin).  

Tấm dày phổ biến từ 1.2mm đến 25mm, tùy vào mục đích sử dụng mà người ta chọn dùng loại 

tấm Compact HPL với độ dày khác nhau. Lớp giấy màu thẩm mỹ phủ nhựa Melamine bên ngoài 

không chỉ đem lại cho khách hàng nhiều lựa chọn về màu sắc và hoa văn trang trí, mà còn đáp ứng

 được nhiều yêu cầu về bề mặt như bóng, sần, mịn, mờ, vân nổi, da thuộc…  

- Phụ kiện vách vệ sinh Hooder

- Laminate AICA – dòng Laminate cao cấp lần đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam sau khi vượt qua 

không ít kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhất vể môi trường. Sử dụng sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ 

không phải bận tâm về hàm lượng chất gây ô nhiễm hay chất gây ung thư bởi Laminate AICA đã 

được tổ chức UL Enviroment – Tổ chức các phòng thí nghiệm môi trường thế giới chứng nhận đáp 

ứng các tiêu chuẩn về phát thải hóa học đối với vật liệu xây dựng và nội thất. 

Chúng tôi xin đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công hoàn thiện

dự án. (Các mẫu sản phẩm được gửi kèm tài liệu của nhà sản xuất)

Trân trọng cảm ơn và hợp tác!
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CAM KẾT THI CÔNG HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VÁCH NGĂN DI ĐỘNG
Chúng tôi là nhà sản xuất các loại tấm vách ngăn di động với quy mô 5000 m2/ năm
Chi tiết sản phẩm: 
vách ngăn di động hoặc tường cách âm rời, là một loại "tường rời" có thể linh hoạt tổ hợp để sử dụng, 
ứng dụng trong việc ngăn cách không gian lớn thành các không gian nhỏ hoặc ghép các không gian nhỏ 
thành không gian lớn để sử dụng. nó có 8 đặc điểm và công dụng như sau:
1. Không để lại vết rãnh trên sàn nhà: không cần rãnh trên sàn, chỉ cần lắp rãnh trượt lên trần nhà, bản lề 
được gắn vào bằng bánh xe phía trên 
2. Phẩm chất ưu việt: rãnh trượt và khớp bánh xe  được làm bằng hợp kim nhôm, bền, chắc, không dễ 
biến dạng.
3. Chắc chắn an toàn: mỗi tấm vách di động đều được cấu thành bởi các kết cấu thu nhỏ, có tác dụng 
cố định và cách âm.
4. Tiết kiệm năng lượng: căn cứ theo nhu cầu bố trí chỗ ngồi thực tế, mà ngăn cách không gian lớn thành 
không gian nhỏ, có thể giảm thiểu điện năng tiêu hao để chạy máy điều hòa.
5. Cách nhiệt cách âm: sử dụng vật liệu có tính năng cách nhiệt và cách âm tốt.
6. Mỹ quan: có thể tùy ý trang trí trên bề mặt, tạo sự kết hợp hoàn mỹ với trang trí trong phòng, đẹp mắt 
và mỹ quan.
7. Cất giữ dễ dàng: tấm vách ngăn dễ di chuyển, có thể cất giữ trong tủ chuyên dụng hoặc sau cột trụ, 
không ảnh hưởng đến mỹ quan chung.
8. Ứng dụng rộng rãi: có thể sử dụng cho phòng học, phòng hội nghị, phòng triển lãm, nhà hàng, 
phòng đa năng…
Thích hợp sử dụng để ngăn cách không gian có chiều cao từ 2m – 8m, hiệu quả cách âm tối đa đạt 
tới 45DB, mỗi mét rãnh trượt có thể chịu được trọng lượng tối đa đạt 450kg. Ứng dụng phổ biến cho 
nhà hàng, khách sạn, phòng tiệc lớn,  phòng đa năng, phòng học, phòng hội nghị,…
SƠ ĐỒ KẾT CẤU KIỂU CỬA TRONG CỬA 
1. Cửa trong cửa dạng một cánh.
Căn cứ theo yêu cầu thực tế tại nơi sử dụng, mỗi dãy vách di động rời đều có thể trổ cửa; không gian
 nhỏ có thể trổ cửa một cánh; không gian lớn có thể trổ cửa hai cánh. Cửa trong cửa được tạo ra bằng 
cách dùng thép và ống thép đặc biệt hàn gắn vào với khung Nhôm, sử dụng linh hoạt tiện lợi, kiên cố 
bền chắc.
GHI CHÚ VỀ VẬT LIỆU 
1. Rãnh trượt: vật liệu là Nhôm oxy hóa dương cực 6063-T5, kiên cố bền chắc, không dễ bị biến dạng, 
gắn lên trần nhà phẳng có tác dụng treo giữ vách di động.
2. Bánh xe song song phía trên: bánh xe được làm bằng vật liệu PA (ni-lon), khung vành làm bằng 
vật liệu 6304-2RS, lõi bánh xe làm bằng thép 45, quy cách bánh răng M16 (răng nhỏ), có tác dụng gắn
vào rãnh trượt phía trên để treo giữ vách di động, giúp cho vách di động có thể di chuyển tùy ý theo
mọi góc độ trên mặt phẳng, có thể dễ dàng di chuyển qua các khớp nối dạng chữ thập, L, T, của 
rãnh trượt.
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3. Đế bánh xe: vật liệu là thép A3, có tác dụng nâng đỡ bánh xe song song để gắn
 kết với rãnh trượt phía trên.
4. Thanh ép trên dưới: chất liệu là nhôm oxy hóa dương cực, gắn khít vách di động
 với bề mặt sàn và trần nhà, 
có tác dụng cố định vách di động và cách âm.
5. Dải nhựa dẻo gắn khít: vật liệu PVC+ nhựa, độ giãn nở đạt 8.15MPA, độ cứng 
65+MPA, chịu lực kéo đạt 30KN/M, 
màu sắc bề mặt là màu đen, có tác dụng ngăn âm thanh, ánh sáng, và tiếp xúc v
ới tường để chống rung lắc.
6. Tính năng của Nhôm oxy hóa dương cực: bề mặt vật liệu không có vết mục, 
vết cháy sém, vệt đen, lớp oxy hóa 

không bị bong tróc…, lớp oxy hóa dày 12um, chống được lực kéo ≥157MPA, 

độ cứng ≥58HU, tỉ lệ kéo dài ≥8%, 
các tính năng khác phù hợp với tiêu chuẩn GB/T5237 – 1993.
7. Ván ép mật độ dày MDF: là vật liệu của tấm cơ bản, sử dụng PACO, mật độ 

3 760kg/m , tỉ lệ ngậm nước 6,3%, 

lực chịu nặng tĩnh ≥123MPA, lượng đàn hồi bề mặt ≥2700MPA, tỉ lệ nở khi 
3 ngấm nước ≥15%, lượng khí thải Formaldehyde mg/m là 43, đều phù hợp tiêu 

chuẩn GB/T11718 – 1999.
8. Xốp cách âm: sử dụng sợi thủy tinh thẩm âm PA, có tính năng phòng hỏa, hệ 
số nhiệt trở phù hợp với tiêu chuẩn liên quan của AST Hoa Kỳ.
9. Tấm Melamine: dài 2,44m rộng 1,22m, có tính năng phong hỏa tốt, bề mặt nhẵn, 
dễ lau chùi, có thể dùng trực tiếp làm tấm trang trí. Vật liệu bao gồm hạt Hồ đào, 
gỗ Sồi trắng, Sapele, có nhiều màu cho khách hàng lựa chọn.
10. Khả năng chịu lực tối đa của mỗi mét rãnh trượt: loại hình 65 là 225kg, loại hình
 85 là 450kg.
11. Chiều cao vách di động:loại hình 85 đạt 8m, Sản phẩm có kỹ thuật đầu ngành
 tại Việt Nam.
12. Thiết bị gắn khít: vật liệu làm bằng Nhôm oxy hóa dương cực, thiết kế mới nhất 
sử dụng tới 2 dải nhựa dẻo PVC, tính năng gắn khít tốt, bề mặt mỹ quan, cho hiệu 
quả cách âm lý tưởng. Có khả năng chặn mọi âm thanh lọt qua khe hở bên cạnh khung 
của vách di động.
13.  Kết cấu thu gọn: làm bằng thép tiêu chuẩn và lò xo thép , có thể tự động điều chỉnh 
khoảng cách giữa vách di động và mặt sàn.
14. Cần quay tay: làm bằng Inox tiêu chuẩn, dùng để thao tác điều khiển kết cấu thu 
gọn theo chiều lên xuống, trái phải.
15.  Tất cả các linh kiện phụ kiện khác chưa được kể ra ở đây đều áp dụng theo tiêu 
chuẩn quốc gia Việt Nam.
Chúng tôi xin đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công hoàn thiện dự án.
(Các mẫu sản phẩm được gửi kèm tài liệu của nhà sản xuất)
Trân trọng cảm ơn và hợp tác!
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Chất lượng là mục tiêu hàng đầu và là chìa khoá của sự thành công và phát triển

của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vách Ngăn Việt Nam.

Chúng tôi đặt việc xây dựng Chính sách chất lượng như là một trong những chiến

lược sản xuất kinh doanh quan trọng nhất của Công ty, qua việc cung cấp và lắp đặt các

sản phẩm tấm vách ngăn đảm bảo chất lượng cao, giá cả hợp lý, đúng tiến độ và luôn

luôn cải tiến, đổi mới trang thiết bị công nghệ và không ngừng nâng cao chất lượng sản

phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết dành mọi ưu tiên để xây dựng, áp dụng, duy trì và thường

xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO

9001:2000.

Chính sách chất lượng này được toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty

quyết tâm thực hiện.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
*********************
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Một số sản phẩm chính

Vách ngăn di động Vách ngăn di động có cửa

Tủ locker Vách ngăn khu vệ sinh

Bàn tủ phòng thí nghiệm

Sàn nâng kỹ thuật

Vách ngăn bàn làm việc

Vách ngăn phòng
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Dự án tiêu biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án nhà máy OHARA PLASTICS

Hạng mục tham gia: Lắp đặt vách ngăn vệ sinh và vách ngăn văn phòng

 

Dự án nhà máy nhiệt điện duyên hải trà vinh

Hạng mục tham gia: Lắp đặt vách ngăn vệ sinh 
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Dự án tiêu biểu

Dự án nhà máy Nhà Máy Fujikin 

Hạng mục tham gia: Lắp đặt vách ngăn vệ sinh và vách ngăn di động

 

 

Dự án nhà máy Nhà Máy  TOKYO KEISO

Hạng mục tham gia: Lắp đặt vách ngăn vệ sinh 
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Dự án tiêu biểu

Dự án SSG Bình Thạnh 

Hạng mục tham gia: Lắp đặt vách ngăn vệ sinh

Dự án Nhà máy SEV

Hạng mục tham gia: Lắp đặt vách ngăn vệ sinh vách ngăn văn phòng

Và còn nhiều dự án khác nữa
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách!


