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HỆ THỐNG KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP 

Tiến Đạt Corp® là công ty chuyên tư vấn thiết kế và thi công Hệ Thống Khí Nén Công 

Nghiệp tại Việt Nam. Với kinh nghiệm 10 năm triển khai cho hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc 

đến nay chúng tôi đã có vị trí nhất định trên thị trường. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn Hệ Thống 

Khí Nén Công Nghiệp tại Việt Nam vui lòng liên hệ để được tư vấn thiết kế miễn phí & lập bản vẽ mô 

phỏng về dự án. 

Tư vấn và Báo giá lắp đặt hệ thống khí nén công nghiệp miễn phí: 0984.516.561 / 0936.550.795 

 

Hệ thống khí nén công nghiệp 

Đặc điểm nổi bật của Hệ Thống Khí Nén công nghiệp của công ty chúng tôi 

 Các thành phần trong hệ thống khí nén là sản phẩm chất lượng chính hãng của các thương 
hiệu nổi tiếng như máy nén khí (Mark, Hanbell, Swan), máy sấy khí (Mark, Lode Star), lọc khí 
Lode Star, bình chứa khí … 

 Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ mọi lúc mọi nơi trên toàn quốc 

 Linh phụ kiện cho hệ thống khí nén nhập khẩu nguyên chiếc. 

 Đa dạng chủng loại sản phẩm – tư vấn kỹ thuật miễn phí 

 Giao hàng toàn quốc – Bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 

 Mọi vấn đề liên quan chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn 

 Bảo hành bảo trì Hệ thống khí nén dài hạn 
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