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VNINOX

THACH THUC THOI GIAN

THIEÁT BÒ BEÁP & GIA COÂNG INOX
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INOX VIEÄT NAM

THIEÁT BÒ BEÁP & GIA COÂNG INOX

- Chào mừng quý khách đã đến với Cty TNHH SX-TM-DV Inox Việt Nam,1 Cty chuyên cung cấp 
 và  với giá của nhà sản xuất trực tiếp,không thông qua kênh thương mại thiết bị bếp  gia công inox

nào hết.Và gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, lời cảm ơn chân thành đến Quý khách 
hàng đã tin tưởng và hợp tác với chúng tôi.
- Với mục tiêu chính:"Chất Lượng Hàng Đầu_Không Ngừng Cải Tiến_Giá Cả Phải Chăng" 
chúng tôi tin rằng sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.
- Với tôn chỉ: Chất lượng cao,hậu mãi tốt cùng với sự thành tín,chúng tôi hãnh diện đưa ra: 
INOXVIETNAM :"UY TÍN_CHẤT LƯỢNG_PHỤC VỤ"
- Hướng đến mục đích:"SẢN PHẨM VIỆT-THƯƠNG HIỆU VIỆT-CHO NGƯỜI VIỆT"
- Công ty chúng tôi chuyên sản xuất mặt hàng ,  và , thiết bị bếp  thiết bị bếp công nghiệp  gia công inox
thi công các công trình Inox,sản xuất theo đơn đặc hàng các mặt hàng công nghiệp như: ,  bếp nhà hàng

, , , bàn ghế, tủ kệ, dụng cụ cung cấp cho các chụp hút khói inox tủ hấp cơm inox  chậu rửa công nghiệp
nhà bếp, siêu thị, trường học, bếp ăn tập thể ... trong và ngoài nước.Công ty chúng tôi mang đến cho 
Quý khách hàng niềm tin và chất lượng hàng hóa,chúng tôi có khả năng cung cấp nhiều loại thiết bị
dùng trong nhu cầu dân dụng và công nghiệp với số lượng lớn.
- Với đội ngũ Kỹ sư và Công nhân tiên tiến, giàu kinh nghiệm, năng lực và tận tâm với nghề. Đội ngũ
 cán bộ của công ty luôn sẵn sàng cùng khách hàng xây dựng và triển khai các công trình xây dựng lớn. 
Chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.
- Với hệ thống máy móc hiện đại, công ty sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, kỹ thuật đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng.
- Hãy đến với chúng tôi khi Quý khách có bất kỳ nhu cầu nào về  và , thiết bị bếp  gia công inox
hãy cùng làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, thoải mái, sang trọng và tiện nghi hơn cùng với 
những sản phẩm được làm từ inox.
- Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

  Trân trọng cảm ơn!
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