
PROFILE 2023
COMPANY

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM
3DS VIET NAM LIMITED COMPANY

Số 10, LK34 Khu Đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
Mobile : 0982.997.315

https://vattuphu3ds.com

Address : No. 10, LK34 Van Canh New Urban Area, Van Canh Commune, Hoai Duc, Hanoi

Phone number: 0982.997.315 

Website : https://vattuphu3ds.com





GIỚI THIỆU / INTRODUCE

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM

Tháng 3 năm 2014 Công ty TNHH 3DS Việt Nam được ra đời với mục đích và tôn chỉ 
hàng đầu là: Xây dựng một phong cách dịch vụ đẳng cấp, đáp ứng ngày càng 
nhiều nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu quả ngày 
càng nâng cao.
Công ty TNHH 3DS Việt Nam tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các sản phẩm 
dịch vụ, giải pháp kinh doanh và tiếp thị công nghệ số trên Internet tại Việt Nam và 
khu vực, giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa sức  mạnh của nó trong việc phát 
triển sản xuất kinh doanh

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Công ty TNHH 3DS Việt Nam luôn hướng tới những công nghệ quản lý cao nhằm 
mục đích tư vấn cung cấp sản phẩm dịch vụ và giải pháp có chất lượng cao tới 
khách hàng.
Chính điều này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng trong bối cảnh 
kinh tế hội nhập. Đối với Công ty TNHH 3DS Việt Nam sự hài lòng của khách hàng 
là điều quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong 
từng sản phẩm mà Công ty cung cấp: và điều quan trọng nhất là mang lại tối đa 
lợi ích cho khách hàng.
Công ty TNHH 3DS Việt Nam đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong dịch vụ 
khách hàng như sau:
    - Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng
    - Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các sản phẩm mà Công ty cung cấp.
    - Nhiệt tình, chu đáo với thái độ,nhanh nhẹn, hòa nhã.
    - Đảm bảo cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao.
    - Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao

SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Với định hướng chiến lược trong vòng 10 năm 3DS phấn đấu trở thành một công ty 
chuyên nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ và giải pháp cho các nghành cơ và điện, PCCC…
... 3DS đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các 
lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Các sản phẩm của 3DS kinh doanh đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp 
công nghệ hiện đại và khả năng sáng tạo của người Việt Nam. Việc ứng dụng 
Khoa học Công nghệ tiên tiến và khai thác nguồn nhân lực trong nước đã giúp 
cho 3DS có được những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Các sản 
phẩm được quản lý và thực hiện theo những quy định hiện hành, đáp ứng đúng 
chất lượng, tiến độ cho khách hàng.
        

3DS VINA CO .,LTD 3DS VIET NAM LIMITED COMPANY 04

THÔNG TIN CÔNG TY / COMPANY INFORMATION

•

•

•

3DS VIET NAM LIMITED COMPANY
•  Address : No. 10, LK34 Van Canh New Urban Area, Van Canh Commune, Hoai Duc, Hanoi
•  Phone number: 0982.997.315 
•  Website : https://vattuphu3ds.com
•  Legal representation: Director -  Tran Xuan Da

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM
Trụ sở chính : Số 10, LK34 Khu Đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội 

Điện thoại :  0982.997.315
Website : https://vattuphu3ds.com 
Đại điện pháp lý: Giám đốc - Trần Xuân Đà

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh 
số 0106484512 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17 tháng 03 
năm 2014
3DS VIET NAM LIMITED COMPANY was established under the business registration 
license number 0106484512 issued by the Department of Planning and Investment 
of Ha Noi City on March 17, 2014
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FIELD OF PRODUCELĨNH VỰC SẢN XUẤT /

 

Gia công cơ khí xây dựng 
Construction mechanical processing

Sản xuất vật tư phụ trợ nghành cơ điện.
Producing auxiliary materials for the 
electromechanical industry.

Cung cấp vật tư phụ trợ nghành cơ điện.
Supply of auxiliary materials for the 
electromechanical industry.

Cung cấp dịch vụ, giải pháp : phù hợp nhất đến khách hàng và đối tác.
Providing services and solutions: most suitable for customers and partners.

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG / FIELD OF OPERATIONS

Gia công cơ khí , sản xuất và cung cấp vật tư phụ trợ cho các 
nhà thầu thì công M&E.
Mechanical processing, production and supply of auxiliary materials for 
M&E contractors.

HỆ THỐNG PCCC HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ THÔNG GIÓ
Ventilation air conditioner system

Fire protection system Building Drainage System

Gypsum ceiling system
HỆ THỐNG TRẦN THẠCH CAO
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Doanh nghiệp có một niềm tin khác biệt và với niềm 
tin ấy , cán bộ công nhân viên 3DS Việt Nam sẽ hành 
động theo cách tạo ra giá trị khác biệt. Cũng như 
những trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

T
 

 
 

Vào một thời điểm nhất định, trở thành một doanh 
nghiệp có thứ hạng rõ ràng về các hoạt động chủ 
lực: sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải 
pháp tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và trở thành đối 
tác tin cậy của khách hàng trên thị trường

  

 

 

Cung cấp sản phẩm dịch vụ giải pháp phù hợp nhất 
để đồng hành cùng khách hàng đi đến thành công

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Provide the most suitable 

products, services and 

solutions to accompany 

customers to success

At a certain point in time, 

become an enterprise 

with a clear ranking on 

key activities: producing 

and providing the best, 

most professional prod-

ucts, services and 

solutions, and becoming 

a reliable partner. of 

customers in the market

Businesses have different 

beliefs and with that 

belief, 3DS Vietnam 

employees will act in a 

way that creates distinct 

value. As well as a pleas-

ant customer experi-

ence.

OUR MISSION



























SẢN PHẨM / PRODUCT

THANH REN MẠ KẼM
GALVANIZED THREAD BAR

THANH REN VUÔNG
SQUARE THREAD ROD

ĐAI TREO QUẢ BÍ

ĐAI TREO
PIPE HANGER

PIPE HANGER
ĐAI OMEGA
HOLE STRAPS

THANH REN NHÚNG NÓNG
HOT DIP GALVANIZED THREAD ROD
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SẢN PHẨM / PRODUCT

ĐAI HAI NỬA
RISER CLAMP THREADED CONNECTOR BOX

HỘP NỐI REN

BEAM CLAMP
KẸP XÀ GỒ

RISER CLAMP
ĐAI HAI NỬA HÀN NỐI TY

U - BOLTS  BOLT ANCHOR
UBOLT NỞ RÚT SẮT
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