
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIẾN ĐẠT 

Văn phòng : Tầng 2 tòa nhà Canal Park, KĐT Garden City, Hà Nội 
Điện Thoại CSKH: 024.6291.3207 / 024.6291.2207 – Fax: 02436.757.313 
Website : www.tiendatco.com.vn Email : info@tiendatco.com.vn 

 

Tiến Đạt Corp® - Solution & Equipmant Industry Page 1 

 

Máy Làm Lạnh Nước Kuen Ling 

Tiến Đạt Corp® là địa chỉ đáng tin cậy và uy tín với thương hiệu chuyên cung cấp 

và phân phối sản phẩm Máy làm lạnh nước Kuen Ling hơn 10 năm với sản phẩm 

chính hãng tại việt Nam. Đây là thương hiệu máy làm lạnh được sản xuất tại Đài 

Loan. Dòng máy làm lạnh được bán chạy nhất tại các xí nghiệp, nhà máy với chất 

lượng tốt – uy tín – giá rẻ. Máy chiller Kuen Ling có ưu điểm tiết kiệm điện năng và 

làm mát tốt và không làm khô không khí và lọc không khí rất tốt 

 

Máy làm lạnh nước Kuen Ling 

 

 Để được tư vấn, báo giá và nhận được ưu đãi khủng từ Tiến Đạt Corp® thì hãy liên 

hệ ngay với chúng tôi để biết thêm mọi thông tin chi tiết chính sách trên 

Tiến Đạt Corp® tự hào là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối sản phẩm máy làm 

lạnh chính hãng với giá rẻ tại nhà máy 

Xem thêm máy làm lạnh nước khác tại: Máy làm lạnh nước công nghiệp 
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