
NHÔM ĐỊNH HÌNH KỸ NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN



Chúng tôi đóng góp cho tương lai thế giới
thông qua ngành công nghiệp nhôm

Chuyên:

- Cung cấp nhôm thanh định hình chất lượng Nhật Bản

- Cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn thiết kế đến gia công phân phối

- Tư vấn thiết kế sản phẩm ngành nhôm

- Sản xuất, gia công sản phẩm ngành nhôm

- Nhận đặt khuôn theo yêu cầu (hỗ trợ chi phí khuôn)

- Gia công sơn tĩnh điện

CHUYÊN NGÀNH NHÔM - CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN



Phạm vi sử dụng:

- Sử dụng trong hệ thống Pin năng lượng mặt trời

- Bảo vệ các tấm Pin khỏi tác động bên ngoài và an toàn trong di chuyển

Ưu điểm:

- Góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt điện

- Giải quyết bài toán vùng sâu và vùng xa về nguồn điện

- Lắp đặt được nhiều vị trí và địa điểm khác nhau

- Vận chuyển và lắp ghép dễ dàng

- Thiết kế đa dạng

PIN NĂNG LƯỢNG



Ưu điểm:

- Thiết bị nhẹ

- Bề mặt hoàn thiện đẹp và bền với thời gian

- Kết cấu đơn giản

- Thuận tiện cho việc vận chuyển

- Dễ dàng trong sản xuất và lắp đặt

THIẾT BỊ ĐIỆN

Phạm vi sử dụng:

- Sử dụng làm thiết bị phụ trợ trong ngành điện

- Làm tản nhiệt, máng điện, lam thoát gió, hệ thống thoát gió trong giàn lạnh...



Phạm vi sử dụng:

- Sử dụng làm khung máy & bàn thao tác công nghiệp

- Kết cấu thành hệ khung vững chắc

Ưu điểm:

- Làm khung cho nhiều loại máy và thiết bị công nghiệp

- Bề mặt hoàn thiện đẹp và bền với thời gian

- Kết cấu đơn giản và vững chắc

- Linh hoạt trong cách thiết kế

- Dễ dàng trong sản xuất và lắp đặt

KHUNG MÁY



Ưu điểm:

- Giảm trọng tải của thân xe

- Bề mặt hoàn thiện đẹp và bền với thời gian

- Thùng xe sang trọng và cao cấp

- Nhiều lựa chọn về hình dạng và kích thước

- Thời gian gia công và lắp đặt nhanh

THÙNG XE TẢI

Phạm vi sử dụng:

- Sử dụng làm khung bảo vệ, thanh an toàn cho xe hoặc trang trí cho xe

- Đóng vỏ thùng xe tải, container, thùng đông lạnh…



Ưu điểm:

- Thiết kế đơn giản và hiện đại

- Bề mặt hoàn thiện đẹp và bền với thời gian

- Phù hợp cho các ngôi nhà từ cổ điển đến hiện đại

- Linh hoạt trong cách thiết kế

- Dễ dàng trong sản xuất và lắp đặt

Phạm vi sử dụng:

- Sử dụng để bảo vệ và trang trí bao quanh

- Kết cấu thành hệ khung vững chắc và thẩm mỹ

HÀNG RÀO



Ưu điểm:

- Kết cấu đơn giản, gọn nhẹ

- Tiết kiệm không gian và dễ dàng trong sử dụng

- Che nắng, che mưa, không sử dụng có thể xếp lại

- Nhiều lựa chọn về kích thước

- Thời gian gia công và lắp đặt nhanh

Phạm vi sử dụng:

- Sử dụng làm mái che nắng & chuyển động…

- Làm hệ khung đỡ và cuốn

MÁI HIÊN



Phạm vi sử dụng:

- Sử dụng làm các loại tủ trưng bày, tủ bếp, văn phòng, tủ quần áo…

- Làm hệ khung chính và vách che

Ưu điểm:

- Kết cấu vững chắc

- Kết hợp được nhiều vật liệu như kính hoặc gỗ

- Bề mặt hoàn thiện đẹp và bền với thời gian

- Đóng được nhiều loại tủ từ cổ điển đến hiện đại

- Nhiều lựa chọn về hình dạng và kích thước

- Thời gian gia công và lắp đặt nhanh

TỦ KỆ



ĐC: 299/4 Lý Thường Kiệt, 
Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
Website: www.longvan.com.vn

ĐT: (08) 38 660 887 
Fax: (08) 38 651 081
Email: info@longvan.com.vn


