Zamil Steel Việt Nam luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và cam kết giải quyết
các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng và hợp lý, xứng đáng là nhà cung
cấp giải pháp nhà thép tin cậy và hoàn hảo, để mọi khách hàng đều cảm
thấy sự hài lòng khi hợp tác với Zamil Steel!

Giải pháp hoàn chỉnh
Tại Zamil Steel, chúng tôi đơn giản
hóa các yêu cầu của khách hàng
bằng các giải pháp hoàn chỉnh và
đồng bộ, từ khâu thiết kế, chế tạo
đến lắp dựng, loại bỏ hoàn toàn
những lo ngại không đáng có cho
khách hàng.

Giải pháp kinh tế
Bề dày kinh nghiệm và các phần
mềm thiết kế tiên tiến của Zamil
Steel cho phép từng chi tiết của
công trình được tính toán và thiết
kế với hiệu quả cao nhất về chi phí.

Giải pháp nhanh
Tất cả các cấu kiện của công trình
đều được chế tạo tại nhà máy, nhờ
đó việc lắp dựng tại công trường
được nhanh chóng và dễ dàng.

Giải pháp chất lượng
Các thiết bị hiện đại cùng với quy
trình quản lý chất lượng khắt khe
đảm bảo nhà thép Zamil Steel luôn
đạt chất lượng cao và phù hợp với
các tiêu chuẩn quốc tế.

Giải pháp toàn cầu
Từng cung cấp hơn 60.000 nhà
thép đến hơn 90 quốc gia trên toàn
thế giới, Zamil Steel có thể đáp ứng

Hãy chọn Zamil Steel cho công trình
tiếp theo của bạn và trở thành
khách hàng thân thiết của Zamil
Steel Việt Nam.

Nhà máy khai thác vàng BORO GOLD tại Mông Cổ

Nhà máy cán thép Bahru tại Malaysia

Nhà máy TOYOTA miền Nam tại Bình Dương, Việt Nam

Nhà máy HONDA tại Vĩnh Phúc, Việt Nam

Nhà máy rượu HALICO tại Yên Phong, Bắc Ninh

Nhà chứa máy bay tại Myanmar

Nhà máy sản xuất giày NIKE tại Đồng Nai, Việt Nam

Trạm trung chuyển than PETROSEA tại Indonesia

Nhà máy FUJITSU tại Đồng Nai, Việt Nam

mọi yêu cầu của khách hàng, dù
bạn ở bất kỳ nơi đâu và trong lĩnh
vực kinh doanh nào.

Giải pháp sáng tạo
Kỹ thuật và công nghệ thiết kế, chế
tạo Nhà thép tiền chế và Thép kết
cấu của Zamil Steel đem lại các giải
pháp sáng tạo, linh hoạt và toàn
diện.

Giải pháp đa dạng
Từ hệ thống mái đến hệ thống sàn,
từ nhà máy, nhà chứa máy bay, hệ
giá đỡ ống đến nhà máy hóa
dầu…, Zamil Steel là giải pháp
hàng đầu cho bất cứ ứng dụng nào
về kết cấu thép.

Giải pháp linh hoạt
Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực thiết kế và sản xuất nhà
thép, Zamil Steel cung cấp giải
pháp linh hoạt và hoàn hảo, đáp
ứng mọi yêu cầu về kiến trúc, chức
năng và tài chính của công trình.

Giải pháp “Xanh”
Zamil Steel tin tưởng vào sự phát
triển bền vững. Mỗi công trình của
chúng tôi luôn được thiết kế dựa
trên sự kết hợp hài hòa giữa năng
lượng, ánh sáng và gió tự nhiên.

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL VIỆT NAM
Trụ sở chính
Tầng 14, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark,
đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel (84-4) 3582 0800 • Fax (84-4) 3582 0801
Email marketing@zamilsteel.com.vn

Các văn phòng
Việt Nam • Thái Lan • Singapore • Philippines • Myanmar
Malaysia • Lào • Indonesia • Căm-pu-chia
Các nhà máy khác tại
Ả rập Xê Út • Ai Cập • Ấn Độ • Các tiểu vương quốc Ả Rập

Nhà máy tại Hà Nội
Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy tại Đồng Nai
Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

www.zamilsteel.com.vn
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Tài liệu này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamill Việt Nam (Zamil Steel Vietnam). Mọi hành vi sao chép hoặc tái sản xuất toàn bộ hay một phần tài liệu này đều vi phạm
bản quyền của Zamil Steel Việt Nam. Công ty Zamil Steel Việt Nam có quyền thay đổi thông tin hoặc nội dung trong tài liệu này. Hãy liên hệ với Công ty hoặc các văn phòng đại diện để cập nhật thông tin.

Zamil Steel Việt Nam

sản phẩm và
các ứng dụng

giới thiệu
Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) được thành lập năm 1997, là liên doanh 100% vốn đầu
tư nước ngoài giữa công ty Đầu tư Công nghiệp Zamil, Ả Rập Xê Út (ZIIC) với công ty đầu tư thương mại của
Nhật Bản, Mitsui & Co,.

thiết kế • sản xuất • cung cấp • lắp dựng

Là công ty tiên phong cung cấp sản phẩm nhà thép tiền chế cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang các thị trường
Châu Á Thái Bình Dương, Zamil Steel Việt Nam đã phát triển không ngừng, đạt được những thành công liên tục và trở
thành nhà cung cấp nhà Thép tiền chế và thép Kết cấu hàng đầu tại khu vực này. Với hai nhà máy hiện đại tại Việt Nam
và 15 văn phòng bán hàng tại 9 nước trong khu vực, Zamil Steel Việt Nam đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng đầu và
sự hài lòng của khách hàng bằng kinh nghiệm thiết kế và sản xuất hơn 60.000 nhà thép trên toàn thế giới. ZSV còn nằm
trong mạng lưới Zamil Steel toàn cầu bao gồm 8 nhà máy sản xuất, 8 văn phòng thiết kế và 61 văn phòng bán hàng.

Nhà thép
tiền chế

Thép kết cấu

Nhà thép được thiết kế và chế tạo riêng theo yêu cầu
của khách hàng. Hiệu quả kinh tế đạt được do sử
dụng các cấu kiện tổ hợp dạng vát được tính toán
cho phù hợp với sự chịu lực đã làm tăng tối đa hiệu
quả sử dụng vật tư và loại bỏ những hạn chế hay
lãng phí của dầm truyền thống kiểu I hay kiểu H. Việc
này thường cho phép giảm trọng lượng tới 30%. Nhà
thép tiền chế là lựa chọn phù hợp và kinh tế nhất đối
với các nhà thấp tầng có nhịp nhà dưới 90m và độ
cao mép mái dưới 30m.

Đây là dòng sản phẩm đa dạng gồm các kết cấu thép
ứng dụng cho các công trình công nghiệp nặng và
thương mại. Trải qua hơn 2 thập kỷ với những thành
công vang dội trong ngành chế tạo Thép kết cấu tại
Trung Đông, năm 2008, Zamil Steel đã mở rộng sản
xuất dòng sản phẩm Thép kết cấu vào Việt Nam nhằm
phục vụ nhu cầu thương mại và công nghiệp đầy tiềm
năng của khu vực. Quy trình chế tạo Thép kết cấu được
ZSV kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống máy CNC hiện
đại nhất khu vực và những phần mềm thiết kế chi tiết
và tổng thể tiên tiến nhất.

Ứng dụng:

Ứng dụng:

• nhà máy

• nhà máy điện

• nhà xưởng

• nhà máy xi măng

• nhà máy phân bón

• nhà máy hóa dầu

• nhà kho

• hệ giá đỡ thiết bị

• nhà chứa máy bay

• nhà cao tầng

kinh nghiệm toàn cầu,
am hiểu địa phương
Năng lực thiết kế ưu việt

có kinh nghiệm và chuyên nghiệp của
chúng tôi sử dụng các phần mềm cập
nhật nhất để thiết kế và vẽ chi tiết các
công trình để đạt được tính hiệu quả
về chi phí cao nhất cho khách hàng.

Nhà máy hiện đại

Nhà máy Hà Nội tại Khu Công nghiệp Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam.

Nhà máy Đồng Nai tại Khu Công nghiệp Amata, Đồng Nai, Việt Nam.

Được xây dựng năm 1997, sản xuất các sản phẩm Nhà thép tiền
chế và các kết cấu khung chính.

Khánh thành năm 2008, được trang bị các máy móc và các thiết bị
hiện đại phục vụ cho sản xuất Nhà thép tiền chế và Kết cấu chính.

Tổng diện tích:

41.200 m2

Tổng diện tích:

45.150 m2

Công suất:

5.000 MT/tháng

Công suất:

4.500 MT/tháng

Đội ngũ thiết kế tại nhà máy của Zamil
Steel Việt Nam là một phần trong
mạng lưới Thiết kế toàn cầu của Zamil
Steel, bao gồm 8 văn phòng thiết kế
tại 4 quốc gia trong đó 2 văn phòng
thiết kế đặt tại Việt Nam (Hà Nội và
TP. HCM). Với kinh nghiệm cung cấp
hơn 60.000 nhà thép đến hơn 90
quốc gia trên toàn thế giới, chúng tôi
có khả năng thiết kế theo tiêu chuẩn
quốc tế và đưa ra giải pháp tối ưu
nhất đáp ứng các yêu cầu về mặt tài
chính, kiến trúc và chức năng của
công trình. Hơn nữa, các kỹ sư thiết kế

đâu trong khu vực Châu Á Thái Bình
Dương, với lượng vật tư lưu kho ổn
định và năng lực sản xuất vượt trội,
chúng tôi đảm bảo chất lượng sản
phẩm tốt nhất và thời gian giao hàng
nhanh nhất.

Chất lượng đảm bảo

Nằm trong số những nhà máy được
trang bị hệ thống máy móc hiện đại
nhất tại Châu Á Thái Bình Dương, hai
nhà máy của Zamil Steel Việt Nam
luôn đạt hiệu suất tuyệt đối nhờ được
trang bị và áp dụng những công nghệ
tiên tiến nhất của thế giới, cùng với
hơn 35 năm kinh nghiệm trong
ngành, đội ngũ nhân lực được đào tạo
bài bản và trình độ quản lý lâu năm.
Dù công trình của bạn ở Việt Nam,
Indonesia, Nhật Bản hay bất cứ nơi
Tại Zamil Steel Việt Nam, chính sách
quản lý chất lượng nghiêm ngặt luôn
luôn được duy trì đồng thời với yêu cầu
chất lượng “Made by Zamil Steel”.
Phòng Quản lý Chất lượng với các kỹ
sư giỏi được trang bị máy móc và thiết
bị kiểm tra hiện đại nhất để đảm bảo
các sản phẩm phải đạt các tiêu chuẩn
quốc tế trước khi ra khỏi nhà máy.

• nhà thương mại

