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PHẦN A: GIỚI THIỆU
1. GIỚI THIỆU CÔNG TY
+ Tên công ty (tiếng Việt) : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRIỀU LỢI
+ Tên công ty (tiếng Anh) : TRIEU LOI TECHNOLOGY CO., LTD
+ Trụ sở chính : 525/15/21 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
+ Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thành Lợi
+ Điện thoại: 028.625.999.73 – 028.625.99.771
+ Website: trieuloi.vn / thietbiphuncat.com / Phunbi.com/ hatbithep.com
+ Email: trieuloi1976@gmail.com
+ Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0311835604

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Triều Lợi được thành lập từ tháng 06 năm 2012, đến nay
số vốn điều lệ của chúng tôi là 14.900.000 đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Triều Lợi là
thiết kế, chế tạo và cung cấp hệ thống phun bi /phun cát/ phun sơn lớn nhỏ theo yêu cầu của
khách hàng. Cung cấp các thiết bị liên quan đến ngành nghề phun bi, phun cát và phun sơn như :
Hạt bi thép, hạt oxi nhôm, hạt thủy tinh, cát phun kỹ thuật, phụ kiện trong ngành phun bi, phun
cát, phun sơn.
Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phun phủ và xử lý bề mặt kim loại : sắt thép, gỗ, nhựa,
đá hoa cương.….Hàng hóa luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực xử lý
bề mặt với số lượng lớn được nhập từ các công ty uy tín của các nước như : UK, Đức, Anh, Thổ
Nhĩ Kỳ, Singapo, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan theo tiêu chuẩn quốc tế, có giấy chứng nhận CO,
CQ rõ ràng.
Từng bước hoàn thiện, công ty chúng tôi nhận được sự yêu mến của Quý khách hàng ủng
hộ trong và ngoài nước. Bằng năng lực bản thân, chúng tôi nhận trúng thầu các dự án như :
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu; Công ty TNHH MTV Thiết bị điện Lioa Đồng Nai, Công ty Cổ
phần công nghiệp cao su Miền Nam; Công ty Xây lắp 5; Công ty cổ phần xây dựng Điện; Công ty
cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh; Công ty TNHH Máy Thép Việt; Công ty Greystone Data
Systems Vietnam…..Xuất khẩu hệ thống phun bi phun cát đi các nước như : Úc, Nhật Bản.
Hàng năm, đồng hành cùng với Ban tổ chức tham gia sự kiện Triển lãm cùng với các công ty
trong và ngoài nước tại triễn lãm Quốc tế về máy móc thiết bị, công nghệ và sản phẩm công
nghiệp tại TPCHM được tổ chức hàng năm.
Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm: chúng
tôi kỳ vọng mục tiêu trở thành nhà cung cấp các công nghệ và thiết bị phun bi/phun cát, phun
sơn. Triều Lợi phấn đấu phục vụ tốt và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Sự hài
lòng và tín nhiệm của quý công ty là thành quả đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giao hàng
đúng chất lượng, số lượng, thời gian.

PHẦN A: GIỚI THIỆU
3. TRỤ SỞ VÀ CHI NHÁNH, XƯỞNG SẢN XUẤT
+ TRỤ SỞ CÔNG TY
525/15/21 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
+ CHI NHÁNH VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ SHOWROOM
60/4D , Quốc lộ 1A, Ấp Nam Lân, X.Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: 028.625.99973 - 028.62599771
+ XƯỞNG SẢN XUẤT
186 Quốc lộ 22 ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

4. NĂNG LỰC NHÂN SỰ, BẰNG CẤP NĂNG LỰC NHÂN SỰ:
+ Tổng số nhân sự : 38 người
- Khối Văn phòng ( Kinh doanh, Nhân sự, Kế Toán, Kỹ Sư , IT, Tài xế giao hàng ): 14 nhân lực có
trình độ Đại học, cao đẳng, tối thiểu tốt nghiệp cấp 3 và 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh
vực phụ trách.
- Khối Sản Xuất ( Kỹ sư cơ khí, Kỹ thuật cơ khí, Nhân viên công trình): 24 Nhân lực có 3 người
trình độ đại học, còn lại trình độ cao đẳng và trung cấp được đào tạo và gắn bó với công ty từ 05
năm trở lên, có kinh nghiệm trong công việc và làm việc chuyên nghiệp độc lập và theo nhóm,
chịu áp lực trong công việc và đảm bảo được khối công việc được giao trong quá trình làm việc.

5. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG TY :
Trách nhiệm sự thành công của Công ty phụ thuộc vào việc thỏa mãn những quyền lợi hợp lý,
đúng đắn của khách hàng và nhân viên. Điều này cần phải có sự hợp tác toàn tâm toàn ý của
mọi thành viên trong Công ty. . Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có kế hoạch trong
giao tiếp với khách hàng, nên chúng tôi luôn có Kế hoạch đó phải nhằm đạt đợc mục đích như:
tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, người tiêu dùng để kịp thời thoả mãn; thông qua dư
luận của khách hàng mà cải tiến sản phẩm, phương thức bán hàng, giao hàng hợp lý. Tính
chuyên nghiệp được thể hiện bằng cam kết cung cấp giải pháp và công cụ cho khách hàng với
chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi chu đáo và uy tín, giao tiếp với khách hàng bằng thái độ hòa
nhã, lịch thiệp, tôn trọng nhau trong thương lượng và tranh luận để đi đến thống nhất. Đặt mình
vào vai trò của quý khách hàng để hiểu rõ người tiêu dùng cần gì và muốn gì thông qua các sản
phẩm. Chính vì các yếu tốt trên, chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến từ quý khách để ngày càng
hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.
Chế độ bảo hành đi đôi với chế độ bán hàng được từng bước nâng cao nhằm tạo uy tín công
ty và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng để phát triển bền vững hơn.

PHẦN B: SẢN PHẨM
Triều Lợi tư vấn thiết kế, thi công và cung cấp, lắp đặt các hệ thống sau:
1. NHÀ PHUN BI, NHÀ PHUN SƠN
2. HỆ THỐNG THU HỒI BỤI VÀ XỬ LÝ BỤI (SILO)
+ Silo từ 7.5KW tới 200KW
3. HỆ THỐNG PHUN BI VÀ THU HỒI BI TỔNG ĐOẠN
4. CỐI PHUN BI/ PHUN CÁT CHUYÊN XỬ LÝ BỀ MẶT KẾT CẤU THÉP
5. TỦ PHUN CÁT 250L, 500L, 1000L,…
6. THIẾT BỊ PHUN DÂY CÁP ĐIỆN
7. THIẾT BỊ PHUN TUẦN HOÀN
8. MÁY PHUN KHẮC TRÊN BỀ MẶT ĐÁ HOA CƯƠNG, BỀ MẶT KÍNH, GỖ,..
9. HỆ THỐNG HÚT BỤI NHÀ XƯỞNG
10. BUỐNG SƠN MÀNG LỌC KHÔ
11. BÌNH NÉN KHÍ
Ngoài ra, còn sản xuất một số sản phẩm khác liên quan.
Bên cạnh đó, Triều Lợi còn nhập khẩu, cung cấp các sản phẩm, phụ kiện :
1. MÁY PHUN SƠN CAO ÁP HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN (Các dòng máy nhập khẩu từ Hàn
Quốc, Mỹ (sản phẩm chủ yếu từ hãng Graco),…
2. MÁY PHUN SƠN CHẠY BẰNG ĐIỆN
3. CÁC PHỤ KIỆN PHUN BI/PHUN CÁT : béc phun cát, dây phun cát, bảo hộ dùng phun bi...
4. MÁY NÉN KHÍ (KOBELCO, HITACHI,..)
5. Các sản phẩm hạt phun xử lý bề mặt: hạt thép, hạt oxit nhôm, hạt thủy tinh, hạt inox,..

PHẦN C: CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Bằng các sản phẩm chất lượng, và đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong vòng 10 năm qua, chúng
tôi nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía nhiều khách hàng từ Nam ra Bắc. Trong đó, chúng
tôi đã trở thành nhà cung cấp các thiết bị phun bi, phun sơn cho các công ty thương mại tại Việt
Nam. Điều này đã nói lên rằng chúng tôi đã đi đúng hướng và tạo động lực nhiều hơn nữa cho
chúng tôi trong tương lai.
Qua một số hình ảnh dưới đây, Triều Lợi hy vọng mang đến một cái nhìn tổng thể cho Quý khách
hàng về các thiết bị Triều Lợi đã thiết kế, thi công và lắp đặt cho khách hàng.

NHÀ PHUN BI, PHUN SƠN
Địa điểm:

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu

Nội dung gói thầu:

Cung cấp Nhà phun bi, phun sơn; Hệ thống phun bi, thu hồi bụi và xứ lý bụi

(Silo 20HP); Buồng sơn màng lọc khô; Hạt thép phun bi,..

HỆ THỐNG THU HỒI BI XỬ LÝ BỤI (SILO 20HP)
Địa điểm:

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và TM Minh Quân

Nội dung gói thầu:

Hệ thống phun bi, thu hồi bụi và xứ lý bụi (Silo 20HP); Buồng Sơn Màng

Lọc Khô; Hạt thép,..

HỆ THỐNG HÚT BỤI TRUNG TÂM(2016)
Địa điểm:

Bến Lức – Long An

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Square Roots

Nội dung gói thầu:

Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống hút bụi trung tâm.

HỆ THỐNG PHUN DÂY CÁP ĐIỆN
Địa điểm:

Đồng Nai

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Thiết bị điện Lioa Đồng Nai

Nội dung gói thầu:

Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống phun dây cáp điện.

Sau nhiều năm hoạt động

HỆ THỐNG PHUN BI VÀ THU HỒI BI XỬ LÝ BỤI (SILO 20HP)
Địa điểm:

Hải Phòng

Chủ đầu tư:

Công ty CP DV & Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Nội dung gói thầu:

Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống thu hồi bi và xử lý bụi (Silo 20HP), cối

phun bi, máy nén khí, bình nén khí,…

TỦ PHUN CÁT CÔNG NGHIỆP
Địa điểm:

KCX Linh Trung, Thủ Đức

Chủ đầu tư:

GREYSTONE DATA SYSTEMS VIETNAM CO., LTD

Nội dung gói thầu:

Dây chuyền tủ phun cát công nghiệp

HỆ THỐNG THU HỒI BI XỬ LÝ BỤI (SILO 15HP)
Địa điểm:

Đường số 12, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Gonzales Vietnam

Nội dung gói thầu:

Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống thu hồi bi xử lý bụi (15HP)

HỆ THỐNG HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP(2021)
Địa điểm:

Bến Lức - Long An

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Square Roots

Nội dung gói thầu:

Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống hút bụi công nghiệp

HỆ THỐNG HÚT BỤI GỖ CÔNG NGHIỆP
Địa điểm:

Dĩ An - Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất GH

Nội dung gói thầu:

Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống hút bụi gỗ công nghiệp

XUẤT KHẨU THIẾT BỊ ĐI ÚC
Địa điểm:

Nước Úc - Australia

Chủ đầu tư:

Công ty Úc

Nội dung gói thầu:

Tủ phun cát, máy phun sơn, hệ thống thu hồi tách lọc bụi

HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN
Triều Lợi chuyên lắp đặt hệ thống tủ điện theo các dự án, công trình. Đảm bảo sự tiện lợi tối đa
cũng như dễ nâng cấp, sửa chữa.

