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SẢN XUẤT CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ THÙNG TÔN ĐỰNG HỒ SƠ
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-Ch?n Mua Thùng ??ng h? s? v?n phòng giá r? , Thùng tôn ??ng tài li?u ch?t l??ng cao ch?ng
cháy n?i
-?? ch?n mua m?t s?n ph?m thùng tôn ??ng h? s? , hay ??ng các ch?ng t? liên quan cho gia
?ình , doanh nghi?p , các tr??ng h?c , công trình xây d?ng .....
-X??NG C? KHÍ SA PHÁT là ??n v? chuyên thi?t k? s?n xu?t theo ??n ??t hàng c?a quý khách ,
s?n xu?t kích th??c chu?n có s?n

-??a ch? x??ng s?n xu?t : 563/67 Lê v?n kh??ng , Ph??ng Hi?p Thành Qu?n 12 ,
TP h? Chí Minh
-ĐT : 028.66.752.111 - 0907.740.888 - 0783.123.777
-Thùng tôn ??ng h? s? , ???c làm t? ch?t li?u tôn m? k?m hoa sen , không r? sét ... ch?ng ?m
m?c khi nhi?t ?? theo môi tr??ng , không b? trôn trùng ??c khoét ....

kho s?n xu?t thùng ??ng h? s? t?i x??ng tp hcm
Thùng ???c làm b?ng ch?t li?u ton chóng r?, có ?? b?n cao, có th? tái s? d?ng nhi?u l?n dùng
trong nhi?u tr??ng h?p khác nhau, ??t bi?t r?t an toàn trong công tác b?o qu?n tài li?u, thùng có
th? ??ng và ch?a các tài li?u quang tr?ng trong các c? quan nhà n??c. có th? yên tâm ch?n mua

và s? d?ng m?t cách hi?u qu? trong các vi?c nh?, thùng ??ng d?ng c? cá nhân h?c sinh, thùng
??ng qu?n áo sinh viên , thùng s?t ??ng ch?ng t? v?n phòng uy tín giá r? , thùng ??ng h? s?,
thùng ??ng ch?ng t?, thùng ??ng tài li?u, thùng ??ng g?o, thùng ??ng ti?n, thùng ??ng chìa
khóa, b?o ??m an toàn ch?ng m?i m?t vào bên trong.

kho thùng tài li?u giá r? tp HCM
-Cách b?o qu?n h? s?.
+ Các lo?i thùng thi?t k? theo d?ng hình vuông than và n?p dày, t?ng kh? n?ng b?o qu?n ch?ng
t? r?t t?t, tu?i th? c?a thùng có th? lên ??n 30 n?m, nên b?o qu?ng thùng ??ng h? s?, thùng
??ng tài li?u , thùng ??ng ch?ng t? hàng hóa nhà kho , b?n v? công trình xây d?ng , ?? ngh?
d?ng c? xây d?ng , thùng tôn có ?? b?n cao ch?ng m?a gió h?a ho?n , ch?ng cháy n? , b?o v?
tài s?n bên trong , là b?n cho m?i doanh nghi?p l?n nh?
+ Nên ch?n thùng ??ng h? s?, thùng ??ng tài li?u t?i nh?ng công ty uy tín,C? S? S?N XU?T C?
KHÍ SA PHÁT có kinh nghi?p trong l?nh v?c thi?t k? t?o m?u c? khí ch? t?o. mang ??n quý
khách nhi?u m?u mã và ti?n ích trong cách s? d?ng thùng ??ng tài li?u. dành cho gi?i v?n phòng
+ Hi?u v? quá trình s? d?ng s?n ph?m hòm ton, chúng tôi cho thi?t k? n?p kín ch?t, ng?n ng?a
côn trùng xâm nh?p vào bên trong, gây h?i cho ch?ng t? c?ng nh? ?? ??t bên trong thùng, s?
d?ng thùng ??ng h? s? là hi?u q?u t?t nh?t cho ng??i dùng b?o qu?ng h? s? an toàn nh?t.
+ Là s?n ph?m chuyên dùng ?? ??ng h? s?, ??ng tài li?u, ??ng gi?y t?, thùng ??ng hóa ??n,
thùng ??ng g?o ch?ng côn trùng r?t hi?u qu?. ch?ng cháy n? khi h?a ho?n xãy ra

CÔNG TY NÀO S?N XU?T THÙNG ??NG H? S? UY TÍN GIÁ R? T?I TP HCM?
+ V?i 15 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c c? khí ngân hàng và ch? t?o s?n ph?m ch?t l??ng nh?t

v? thùng ??ng ti?n thùng ??ng h? s?, thùng ??ng ch?ng t?, thùng ??ng d?ng c? h?c sinh, thùng
??ng hóa ??n.
+ T?P ?OÀN SA PHÁT VI?T NAM ( SA PHÁT Group ) X??NG S?N XU?T C? KHÍ SA PHÁT l?i
nhi?u uy tín nh?t ??n quý khách
Chúng tôi s?n xu?t thùng ??ng h? s? theo quy chu?n các công ty yêu c?u, th?u hi?u nhu c?u c?a
quý khách chúng tôi cho ra s?n ph?m ch?t l??ng nh?t nh?m ?áp ?ng nhu c?u quý khách, mang
l?i hi?u qu? t?t nh?t ??n quý khách.
Ngày nay nhu c?u b?o qu?n h? s? b?ng thùng ton ??m b?o an toàn cho ch?ng t? h? s? c?a quý
khách tuy?t ??i, ngày tr??c ta dùng k? s?t, hay thùng caton thì không b?o ??m an toàn tuy?t ??i
vì dáng m?i và con trùng có th? xâm nh?p vào làm h? h?ng ch?ng t?, vì v?y chúng tôi th?u hi?u
nhu c?u b?o qu?n ch?ng t? nên công ty chúng tôi cho ra s?n ph?m thùng ??ng h? s?, thùng
??ng tài li?u thùng ??ng ch?ng t?, hòm ton ?? ??m b?o nhu c?u tuy?t ??i ch?ng t? cho quý
khách.
-NÊN CHỌN THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ ĐỘ DÀY NHƯ THẾ NÀO HỢP LÝ.
+ Nên ch?n thùng ??ng h? s? có ?? dày ton 5zem tr? lên.
+ Thùng ??ng ti?n thì nên ch?n thùng có ?? dày t? 1 ly tr? lên.
+ Thùng ??ng d?ng c? h?c sinh, sinh viên thì ?? dày ton t? 5 zem tr? lên.
+ Thùng ??ng g?o thì ?? dày ton có ?? dày t? 6 zem tr? lên.
+ Thùng ??ng hóa ??n thùng ??ng tài li?u s? d?ng ?? dày 5 zem.
+ Thùng ??ng ?? ngh? công trình xây d?ng có ?? dày tôn k?m Hoa sen 1ly2

Thu?ng ???ng ta?i liê?u v?n pho?ng gia? re? ta?i Bi?nh D??ng

Thùng đựng hồ sơ

Thùng đựng hồ sơ mở nắp trước kt 70cm x 50cm x 50cm

Liên hệ

Thùng đựng hồ sơ mở cửa trước kt 60cm x 40cm x 50cm

Liên hệ

Thùng đựng hồ sơ mở cửa trước kt 70cm x 40cm x 50cm

Liên hệ

Thùng đựng hồ sơ mở nắp hông KT 60cm x 40cm x 40cm

Liên hệ

Thùng đựng hồ sơ mở nắp hông KT 70cm x 50cm x 40cm

Liên hệ

Thùng đựng hồ sơ mở nắp trước KT 70cm x 50cm x 40cm

Liên hệ

Thùng đựng hồ sơ mở nắp hông KT 70cm x 50cm x 50cm

Liên hệ

Thùng đựng hồ sơ có bánh xe KT 70cm x 50cm x 40cm

Liên hệ

Trang 1 của 3
1
2
3
Tiếp
Cuối cùng »

Thùng inox đựng hồ sơ

THÙNG INOX ĐỰNG HỒ SƠ KT 60cm x 40cm x 35cm

Liên hệ

THÙNG INOX ĐỰNG HỒ SƠ KT 60cm x 40cm x 40cm

Liên hệ

THÙNG INOX ĐỰNG HỒ SƠ KT 70cm x 50cm x 40cm

Liên hệ

Thùng tôn đựng tài liệu giá rẻ
Hiện tại không có sản phẩm nào !

Bài viết liên quan

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN

CUNG CẤP THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN BÌNH TÂN

CHUYÊN BÁN THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN GÒ VẤP

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH

CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN 6

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ TẠI QUẬN 5 UY TÍN GIÁ RẺ
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