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LINH KIỆN THAY THẾ 

Tiến Đạt Corp® là nhà phân phối độc quyền và uy tín linh kiện thay thế cho các dòng hệ thống khí 

nén và hệ thống lạnh. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối sản phẩm phụ 

tùng thay thế cho hệ thống lạnh và hệ thống khí nén chúng tôi tự hào là đơn vị được khách hàng tin 

tưởng và sử dụng sản phẩm trong nhiều năm nay. Để hiểu hơn về Tiến Đạt Corp® cần được tư vấn 

về phụ kiện hệ thống lạnh và hệ thống khí nén thì hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn lắp đặt 

thay thế 

Tư vấn và báo giá linh kiện thay thế miễn phí: 0984.516.561 / 0936.550.795 

 

Linh kiện thay thế máy nén khí 

Đặc điểm nổi bật khi mua Linh kiện thay thế tại công ty chúng tôi 

 Các bộ phận linh kiện trong hệ thống nén khí, hệ thống lạnh, tháp giải nhiệt là sản phẩm chất 
lượng chính hãng nhập khẩu 

 Đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp 

 Tư vấn – hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 

 Bảo hành – bảo trì dài hạn 

 Hỗ trợ giao hàng toàn quốc 
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Trụ sở: Số 48 ngõ 68/137 Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 

Văn phòng : B206 tòa nhà Canal Park, KĐT Garden City, Hà Nội 

Điện Thoại CSKH: 024.6291.3207 / 024.6291.2207 – Fax: 02436.757.313 

Hotline kinh doanh: 0984.516.561 / 0936.550.795 - Hotline kỹ thuật: 0973.660.725 

Website : www.tiendatco.com.vn - Email : info@tiendatco.com.vn 


