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Công ty Cổ phần SXTM Trúc Thuận Thành được thành lập vào năm 2017 chuyên sản xuất, thi
công lắp và đặt lắp đặt các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn và mặt dựng bằng vật liệu Nhôm – Kính.
Cung cấp sản phẩm Cửa Cuốn bằng vật liệu Tôn - Nhôm. Sản phẩm tại Trúc Thuận Thành đạt tính
thẩm mỹ cao, độ bền bỉ các sản phẩm ra từ khâu sản xuất đến khi lắp đặt hoàn chỉnh được kiểm
soát theo quy trình chất lượng, quy trình.
Ứng dụng được trong mọi công trình dân dụng từ các tòa nhà cao ốc, căn hộ chung cư, biệt thự,
nhà phố, công nhình nhà máy, bệnh viện, trường học đến các công trình thương mại khác.
Dù Công ty hoạt động chỉ mới 5 năm nhưng Trúc Thuận Thành tự hào là nơi các chủ đầu tư yên
tâm “chọn mặt gửi vàng”, thi công các hạng mục nhôm kính và cửa cuốn cho hơn 200 công trình:
Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, The Coffee House, Phong Vũ…
Công ty Cổ phần SXTM Trúc Thuận Thành đang ngày càng khẳng định vị thế nhà cung cấp, mang
đến những giải pháp tốt nhất, thúc đẩy công ty vươn xa, lớn mạnh hơn.

Truc Thuan Thanh Trading Production JSC was established in 2017 specializing in the production,
construction, installation and installation of all kinds of windows, doors, partitions and facades
made of materials Aluminum - Glass.
Provides Rolling Door products with Ton - Aluminum materials. Products at Truc Thuan Thanh
achieve high aesthetics, durability of products from production to complete installation are
controlled according to quality process, process.
Applied in all civil works from high-rise buildings, apartments, villas, townhouses, factories,
hospitals, schools to other commercial buildings.
Although the company has only been in operation for 5 years, Truc Thuan Thanh is proud to be a
place where investors can rest assured to "choose to send gold", construction of aluminum and glass
items and rolling doors for more than 200 projects: Dien May Xanh, Bach Hoa Xanh, The Gioi Di
Dong, The Coffee House, Phong Vu…
Truc Thuan Thanh Trading Production JSC is increasingly asserting its position as a supplier,
bringing the best solutions, promoting the company to reach out and grow stronger.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÚC THUẬN THÀNH
A11 Khu Nhà Ở Thương Mại
319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3535 9226
info@tructhuanthanh.vn
0304924490
www.tructhuanthanh.vn
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TRUC THUAN THANH TRADING PRODUCTION JSC
A11 Commercial Housing
319 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
(028) 62 965 138
info@tructhuanthanh.vn
0304924490
www.tructhuanthanh.vn
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GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
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BUSINESS LICENSE

09

SẢN PHẨM
PRODUCT
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CỬA CUỐN
ROLLING DOOR
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DẠNG CỬA CUỐN

DOOR TYPE

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam có ba loại
cửa cuốn chính:
• Cửa cuốn tấm liền: Là loại cửa phần lớn
được làm bằng thép cán mỏng, thân cửa
cuốn có hai đầu móc để liên kết với nhau
liền khối.
• Cửa cuốn khe thoáng: Được cấu tạo bởi
các thân cửa làm bằng hợp kim nhôm gài
vào với nhau. Giữa các thân có ô thoáng
(khe thoáng).
• Cửa cuốn khớp thoáng: Là loại cửa cuốn
thông thoáng, được liên kết khớp với nhau
dạng lưới song ngang hình chữ nhật hoặc
dạng lưới võng.

Currently, in Vietnam market, there are three main
types of rolling doors:

Tấm Liền
Seamless Rolling Door

Khe Thoáng
Rolling Door with Hammock

Khớp Thoáng (Mắc võng)
Aluminum Foil Rolling Door

Lò Xo
Springs

Mô Tơ
Motor

Thân cửa (Lá cửa)

Sở hữu đội ngũ Kỹ Sư nhiệt huyết, quyết
đoán, đội ngũ Thi Công lành nghề, Trúc
Thuận Thành tự tin tạo nên những công trình
ưu việt, hoàn mỹ, mang những giá trị tích cực
bền vững.
14

• Rolling door with seamless plate: The door is
mostly made of thin rolled steel, the body of the
rolling door has two hooks to link together
seamlessly.
• Rolling door with openings: Made of
aluminum alloy door bodies inserted together.
Between the trunks there is an open space (open
space).
• Ventilated rolling door: It is a type of airy rolling
door, which is linked together in the form of a
rectangular horizontal grid or a hammock grid..

Possessing a team of enthusiastic, determined
engineers, and a skilled construction team, Truc
Thuan Thanh confidently creates preeminent and
perfect works with positive and sustainable
values.
15

VỊ TRÍ SỬ DỤNG

USER LOCATION

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam có ba loại
cửa cuốn chính:
• Cửa cuốn tấm liền: Là loại cửa phần lớn
được làm bằng thép cán mỏng, thân cửa
cuốn có hai đầu móc để liên kết với nhau
liền khối.
• Cửa cuốn khe thoáng: Được cấu tạo bởi
các thân cửa làm bằng hợp kim nhôm gài
vào với nhau. Giữa các thân có ô thoáng
(khe thoáng).
• Cửa cuốn khớp thoáng: Là loại cửa cuốn
thông thoáng, được liên kết khớp với nhau
dạng lưới song ngang hình chữ nhật hoặc
dạng lưới võng.

Currently, in Vietnam market, there are three main
types of rolling doors:

Công Trình Biệt Thự
Seamless Rolling Door

Công Trình Nhà Phố
Rolling Door with Hammock

Khu Thương Mại & Căn Hộ
Aluminum Foil Rolling Door

Công Trình Nhà Máy
Springs

Công Trình Chuỗi
Motor

Cửa Hàng Kinh Doanh

Sở hữu đội ngũ Kỹ Sư nhiệt huyết, quyết
đoán, đội ngũ Thi Công lành nghề, Trúc
Thuận Thành tự tin tạo nên những công trình
ưu việt, hoàn mỹ, mang những giá trị tích cực
bền vững.
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• Rolling door with seamless plate: The door is
mostly made of thin rolled steel, the body of the
rolling door has two hooks to link together
seamlessly.
• Rolling door with openings: Made of
aluminum alloy door bodies inserted together.
Between the trunks there is an open space (open
space).
• Ventilated rolling door: It is a type of airy rolling
door, which is linked together in the form of a
rectangular horizontal grid or a hammock grid..

Possessing a team of enthusiastic, determined
engineers, and a skilled construction team, Truc
Thuan Thanh confidently creates preeminent and
perfect works with positive and sustainable
values.
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NHÔM KÍNH
ALLUMINUM GLASS
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PROFILE NHÔM & PHỤ KIỆN
ALUMINUM PROFILE & ACCESSORIES
NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH
Nhôm Xingfa Nhập – Trung Quốc
Nhôm Xingfa Việt Nam – Việt Nam
Nhôm PMI - Malaysia
Nhôm Việt Nhật (Hondalex) – Việt Nam
Nhôm Thị Trường – Việt Nam

PHÂN LOẠI KÍNH
SMALL GLASS CLASSIFICATION
CHIỀU DÀY KÍNH

GLASS DIFFERENCE

• Kính đơn: 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,
15mm, 19mm,…
• Kính Laminate: 8.38mm,10.38mm,12.38mm,
8.76mm,10.76mm,12.76mm,9.52mm,11.52mm,
13.52mm,...
• Kính Hộp: 19mm, 22mm, 24mm,...
• Kính cong

• Single glass: 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,
15mm, 19mm…
• Laminate glass:8.38mm,10.38mm,12.38mm,
8.76mm,10.76mm,12.76mm,9.52mm,11.52mm,1
3.52mm,...
• Glass Box: 19mm, 22mm, 24mm,...
• Curved Glass

PHỤ KIỆN
Roto – Đức (Sản Xuất Trung Quốc)
VVP – Xuất Sứ Thái Lan
Kinlong Chính Hãng – Trung Quốc
Draho Chính Hãng – Trung Quốc
3H Chính Hãng – Trung Quốc
PMI Chính Hãng – Trung Quốc
Vikini Chính Hãng – Trung Quốc
Phụ kiện thị trường

Kính Đơn
Single glass

Kính Laminate
Laminate glass

CHỦNG LOẠI KÍNH

Kính Hộp
Glass Box

Kính Cong
Curved Glass

TYPE OF GLASSES

ALUMINUM STRUCTURE
Xingfa Aluminum Import – China
Aluminum Xingfa Vietnam – Vietnam
PMI Aluminum - Malaysia
Vietnam Japan Aluminum (Hondalex) – Vietnam
Aluminum Market – Vietnam

Kính Trắng
Glass

Kính Màu
Stained glass

HÃNG KÍNH

Kính Low-E
Low emissivity

Kính Phản Quang
Reflective glass

SMALL GLASS

ACCESSORY
Roto – Germany (Made in China)
VVP – Thailand
Genuine Kinlong – China
Genuine Draho – China
3H Genuine – China
Genuine PMI – China
Genuine Vikini – China
Market Accessories
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Việt Nhật – Việt Nam
Viet Nhat - Vietnam

Vilacera – Việt Nam
Vilacera - Vietnam

Chu lai – Việt Nam
Chu Lai - Vietnam

AGC – Bỉ
AGG - Belgium
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CÁC LOẠI CỬA - DOOR CLASSIFICATION
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CỬA ĐI - DẠNG MỞ QUAY

CỬA ĐI - DẠNG XẾP TRƯỢT

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.
23
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CỬA ĐI - DẠNG LÙA

CỬA SỔ - DẠNG MỞ QUAY

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.
25
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CỬA SỔ - DẠNG MỞ HẤT

CỬA SỔ - DẠNG LÙA

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.
27

CÁC LOẠI MẶT DỰNG - DOOR CLASSIFICATION
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MẶT DỰNG - DẠNG STICK

MẶT DỰNG - DẠNG SEMI UNITILE

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.
29
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MẶT DỰNG - DẠNG SEMI UNITIZE

MẶT DỰNG - LAM NHÔM TRANG TRÍ & CHE NẮNG

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.
31

CÁC LOẠI VÁCH - DOOR CLASSIFICATION

32

VÁCH NGĂN - DẠNG NGĂN PHÒNG

VÁCH NGĂN - DẠNG VƯỢT KHỔ

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.
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LAN CAN KÍNH

PHÒNG TẮM ĐỨNG

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Cửa đi mở quay là sản phẩm cửa được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, thường được sử dụng
rộng rãi với hầu hết các hộ nhà ở thông dụng cũng như các khu dân cư, khu trung tâm thương mại.
• Cửa đi mở quay đa dạng tùy chọn với Kiểu 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, ... ngoài hệ thống khóa cơ thì
còn kết hợp với thống khóa từ, khóa vân tay nâng cao khả năng an toàn và tiện dụng.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.

• Revolving doors are popular door products in Vietnam market, often widely used with most common
houses as well as residential areas, commercial centers.
• The door has a variety of options with 1-leaf, 2-wing, 4-leaf, ... in addition to the mechanical lock
system, it also combines with a magnetic lock system, a fingerprint lock to improve safety and
convenience.
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
TYPICAL PROJECTS
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BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ
VILLA - MODERN HOUSE

38

39

Mr. THÁI
VILLA

40

Công trình

Biệt thự

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Năm

2018

Năm

2018

Mr. NAM
VILLA

41

BIỆT THỰ
NGHỈ DƯỠNG Q9

42

Công trình

Biệt thự

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Năm

2018

Năm

2018

TRƯỜNG HỌC
MẦM NON PADA

43

NHÀ HÀNG -KHÁCH SẠN
RESTAURANT - HOTEL

44

45

KHÁCH SẠN
GUAVA HILL
ĐÀ LẠT

46

Công trình

Biệt thự

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Năm

2018

Năm

2018

HOTEL
PETRO HOUSE

47

CÔNG TRÌNH CHUỖI
CHAIN WORKS

48

49

CHUỖI
ĐIỆN MÁY XANH

50

Công trình

Biệt thự

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Năm

2018

Năm

2018

CHUỖI
THẾ GIỚI DI ĐỘNG

51

CHUỖI
BÁCH HÓA XANH

52

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Năm

2018

CHUỖI
NHÀ THUỐC
AN KHANG

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

Năm

2018

53

CHUỖI
CON CƯNG

54

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Gói thầu
Năm

Công trình

Biệt thự

Chủ đầu tư

Anh Tâm, Chị Phương

Địa điểm

Củ Chi - TP.HCM

Tư vấn, thiết kế, thi công

Gói thầu

Tư vấn, thiết kế, thi công

2018

Năm

2018

CHUỖI
THE COFFEE HOUSE

55

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
PRODUCTION CAPACITY

56

57

MÁY CẮT 2 ĐẦU

MÁY ÉP GÓC

MÁY PHAY Ổ KHÓA CNC

MÁY PHAY ĐẦU ĐỐ

MÁY KHUÔN DẬP

CÔNG TY CP SXTM TRÚC THUẬN THÀNH
A11 Khu nhà ở Thương Mại
319 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM
(028) 3535 9226

info@tructhuanthanh.vn

TRUC THUAN THANH TRADING PRODUCTION JSC

A11 Commercial Housing
319 Ly Thuong Kiet, Ward 15, Dist11, HCMC
www.tructhuanthanh.vn

0314234464

