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TNXH theo tiêu chuẩn WRAP và BSCI

Công Ty TNHH KD TM DV XNK THIÊN HÀ được
thành lập năm 2014 với các thành viên sáng lập có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây
dựng không nung cường độ cao, các vật liệu phụ trợ
- tiện ích trong xây dựng công trình đáp ứng đúng
quy, tiêu chuẩn khắc khe trong thiết kế và chuẩn mực
xây dựng như: Gạch bê tông tự chèn mác cao( gạch
con sâu với mác M800 - M1000). Con kê bê tông
cường độ cao: Có râu thép và không râu thép.
Những sản phẩm của công ty chúng tôi sản xuất theo
yêu cầu của từng dự án, đáp ứng được những yêu
cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật. Chúng tôi
được cấp chứng nhận đầy đủ về công nghệ kỹ thuật
cao, chất lượng sản phẩm và có đầy đủ kinh nghiệm
để tư vấn cho tất cả các sản phẩm sản xuất, phân
phối.

“

THIÊN HÀ trân trọng cám ơn các đối tác, quý khách
hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi
trong thời gian qua, chúng tôi cam kết ngày càng
nâng cao chất lượng, hợp lý hóa giá thành cũng như
đáp ứng đúng tiến độ của các dự án.

TẦM NHÌN
THIÊN HÀ luôn theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản xuất và phân phối
gạch lát vỉa hè, ceramic, gạch bông chất lượng cao, hàng đầu tại Việt Nam và
có danh tiếng trên thế giới.

SỨ MỆNH
Duy trì vị trí dẫn đầu & thế mạnh cạnh tranh bằng những sản phẩm, dịch vụ
chất lượng cao, xây dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín và chuyên nghiệp với
khách hàng, đối tác.

TRIẾT LÝ
KINH DOANH
Đối tác, khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh
nghiệp nào, là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại
và phát triển. Chính sách “khách hàng là trung tâm” chỉ
lối cho mọi hoạt động của công ty

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn
tại của doanh nghiệp, gia tăng giá trị cho xã hội,
khách hàng, người lao động là mục tiêu phát triển
bền vững, quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết & thực
hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

SẢN XUẤT
THIÊN HÀ sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất gạch được nhập khẩu
mang đến những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ
thuật.

BÁN
&
PHÂN PHỐI
Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư giàu kinh
nghiệm, giải pháp tư vấn trọn gói các công
trình sử dụng gạch lát vỉa hè, gạch bông
hay trung tâm thương mại sử dụng gạch
Ceramic

TƯ VẤN
Chúng tôi chuyên bán, phân phối các sản phẩm
gạch lát vỉa hè tự chèn, gạch bông, gạch Terrazzo,
gạch Ceramic và phụ liệu cho ngành xây dựng
chất lượng cao.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
ĐÃ THỰC HIỆN

ĐỐI TÁC

DỰ ÁN

LOẠI ICB

ĐỘ NÉN

OBAYASHI
Corporation

Đại lộ Đông - Tây và
hầm sông Sài Gòn

Độ dày: 60 mm

M 450

Toa - Toyo
JointVenture

Vỉa hè CMIT

Độ dày: 120 mm

M 600

CitilandReal
Estate Co.,Ltd

Vỉa hè
Sân vườn

Độ dày: 120 mm

M 600

TanCang Port JSC

Vỉa hè
Bãi Container

Độ dày: 80 mm

M 400

People’s Committeeof
Distric 2

Vỉa hè
Sân vườn
Sân chính

Độ dày: 60 mm

M 400

Công ty Cosaco

Vỉa hè
Sân chính

Độ dày: 80 mm

M 450

Công ty Đăng Hải

Bãi Container

Độ dày: 80 mm

M 400

ĐỐI TÁC

DỰ ÁN

LOẠI ICB

ĐỘ NÉN

LotusPort
Join - Venture

Vỉa hè

Độ dày: 80 mm

M 450

Penta - Rinkai
Join Venture

Vỉa hè CMIT

Độ dày: 120 mm

M 600

Công ty cổ phần
TBA

Bãi Container

Độ dày: 120 mm

M 600

Công ty cổ phần
Nhân Thủy

Bãi Container

Độ dày: 80 mm

M 600

Công ty hạ tầng
Phú Quốc

Sân Resort

Độ dày: 120 mm

M 600

Công ty Xuân Thủy

Bãi Container

Độ dày: 80 mm

M 500

Công ty
Tân Cảng số 9

Bãi container

Độ dày: 120 mm

M 600

NĂNG LỰC
3 Xưởng sản xuất
Hơn 70 công nhân viên
Công suất
Đạt hơn 600 m2 gạch/ngày
Tăng trưởng
Hơn 30%/năm
Thị trường
Trong nước & quốc tế

SẢN PHẨM
CHỦ LỰC

GẠCH VỈA HÈ
TỰ CHÈN
Gạch lát vỉa hè có nhiều loại như
gạch lục giác, gạch con sâu, gạch
chữ I, gạch lá phong, gạch chữ
nhật…luôn đa dạng về mẫu mã,
cam kết chất lượng.Sản phẩm của
chúng tôi có mặt ở hầu hết các
công trình tại Việt Nam.

GẠCH TERRAZZO
Gạch Terrazzo được sản xuất trên dây
truyền công nghệ hiện đại được nhập
khẩu từ Italy mang đến chất lượng vượt
trội cho loại gạch vỉa hè Terrazzo. Chúng
tôi cam kết chất lượng, mẫu mã đa dạng
được nhiều khách hàng lựa chọn, tin
dung.

GẠCH CERAMIC
Sản phẩm gạch Ceramic cao cấp được
chúng tôi đầu tư dây truyền sản xuất hiện
đại được nhập khẩu mang đến chất
lượng cao đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn
khắt khe từ khách hàng, bên cạnh đó
mẫu mã luôn thay đổi đa dạng phù hợp
xu hướng hiện đại.

GẠCH BÔNG
Gạch Bông được THIÊN HÀ chú trọng đầu tư và
phát triển thị trường trong và ngoài nước với hàng
loạt sản phẩm phong phú từ cổ điển tới hiện đại, đa
dạng kích thước, mẫu mã khác nhau phù hợp với
nhiều phong cách và làm nên tên tuổi gạch bông
Thiên Hà.

CỤC KÊ
BÊ TÔNG
Cục kê bê tông (Concrete Spacer) là phụ liệu cho
ngành xây dựng được sử dụng ở hầu hết các công
trình từ lớn tới nhỏ và đang được THIÊN HÀ sản xuất
và cung ứng ra thị trường trong nước và quốc tế.

PHỤ LỤC

