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MÁY LÀM LẠNH NƯỚC TICA
Tiến Đạt Corp® tự hào là đơn vị tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối và cung
cấp máy làm lạnh nước Tica trên toàn quốc. Với thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan máy
làm lạnh Chiller Tica được đánh giá cao và nhận được phản hồi rất tốt từ người sử dụng
dòng máy này từ các nước trên Thế Giới.
Thương hiệu Chiller Tica đã kỳ vọng và đã khắc phục được các nhược điểm của máy giúp
giảm được giá thành mà đem lại một sản phẩm chất lượng tuyệt vời nhằm phục vụ cho
những khách hàng bị giới hạn về chi phí đầu tư

Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để được tư
vấn cách lắp đặt, báo giá và quy trình hoạt động của máy
Tiến Đạt Corp® tự tin là đơn vị phân các dòng máy chiller Tica giá rẻ cạnh tranh nhất trên
thị trường Việt Nam

Xem thêm các dòng máy làm lạnh nước tại: Hệ thống lạnh công nghiệp
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