


CÔNG TRÌNH NHÀ GIẶT
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG



I- GIỚI THIỆU CÔNG TY

� The One VN - Thành lập năm 2007. Chúng tôi tự hào là công ty nhập 
khẩu và phân phối các thiết bị công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam của 
nhiều hãng uy tín trên khắp Thế giới thuộc các lĩnh vực:

- Thiết bị giặt là công nghiệp
- Hóa chất công nghiệp
- Thiết bị nhà bếp công nghiệp



I- GIỚI THIỆU CÔNG TY



II- SẢN PHẨM

II.1 Thiết bị giặt là công nghiệp

Cung cấp các giải pháp giặt ủi cho khách hàng từ tư vấn, thiết kế
theo yêu cầu của khách hàng, lắp đặt, vận hành và thử nghiệm.



II- SẢN PHẨM

II.1.1 Thiết bị giặt là công nghiệp có gì ĐẶC BIỆT ?

Nhu cầu giặt giũ cao, công suất lớn là tiền đề của sự ra đời các TB Giặt Là công nghiệp.

Sự khác nhau cơ bản của TB Giặt Là công nghiệp và máy giặt gia đình là gì?

Cấu trúc
• TBGLCN được sản xuất dựa trên 

các tiêu chí về sự ổn định, mạnh 
mẽ và lâu dài

• Được chế tạo bằng các loại thép 
chịu lực tốt, đảm bảo phù hợp 
trong điều kiện hoạt động liên 
tục.

Công suất
• Về công suất đồ giặt mà máy có 

thể đảm nhận vào khoảng từ 
15kg/một lần giặt đến có máy lên 
tới 500kg/ một lần giặt.

• Công suất động cơ lên tới 1.5 –
30 kw.

Các vấn đề khác
• Tuổi thọ cao 7-10 năm.
• Kích thước và trọng lượng rất

lớn.
• => Gía cả cao gấp nhiều lần so 

với TBGL dân dụng. 



II- SẢN PHẨM

II.1.2 Thiết bị giặt là công nghiệp gồm những TB nào ?
TB Giặt Là công nghiệp khá đa dạng, tùy thuộc vào mục đích sử dụng ? Mặt bằng ?

Lượng vải cần xử lí ? Kinh phí đầu tư ?... Để lựa chọn loại TB phù hợp.



II- SẢN PHẨM

Ngoài ra, The One Việt Nam còn Là đơn vị hàng đầu nhập khẩu và phân phối các thiết bị Giặt- sấy –là

công nghiệp từ các nước Châu Âu + Châu Á khác:

II.1.3 The one Việt Nam phân phối các hãng Thiết bị giặt là 
công nghiệp nào ?

The One Việt Nam hiện đang là đối tác vàng của HS CLEANTECH (hãng sản xuất thiết bị giặt là hàng 

đầu tại Hàn Quốc)



II- SẢN PHẨM

II.2 Hóa chất công nghiệp

Là đại diện phân phối độc quyền của COSEAL Group -Hãng hóa

chất công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc.



II- SẢN PHẨM

II.3 Thiết bị bếp công nghiệp

Tư vấn, thiết kế, chế tạo và sản xuất các thiết bị bếp inox. Nhập

khẩu và phân phối các thiết bị bếp từ các hãng có uy tín trên thế
giới, đặc biệt là các loại máy rửa bát !!



BV Bạch Mai SAMSUNG Khu lọc dầu Nghi Sơn

Vinacomin KS 4 sao Paracel Hải Tiến Resort Đông Bắc

…

Trường quốc tế blue sky C.Ty CP Acecook VN Chuỗi giặt là HQ cao cấp

III. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG



IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH



V- DỊCH VỤ

Vận chuyển- Lắp đặt

Khảo sát- Thiết kế

Chuyển giao công nghệ

Tư vấn- Báo giá

Bảo hành- Bảo trì



VI- SỰ KHÁC BIỆT

SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
• Tất cả sản phẩm của The One VN đều chính hãng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
• Sản phẩm đa dạng, nhập khẩu hoặc sản xuất trực tiếp

GIẢI PHÁP TỐI ƯU, TRỌN GÓI
• Với Kinh nghiệm và chuyên môn của mình, The One VN luôn đưa ra phương án phù hợp

nhất cho khách hàng.
• Mỗi khâu đều có bộ phận chuyên trách đảm nhiệm để cung cấp cho khách hàng giải pháp

trọn gói, đồng bộ.

GIÁ CẢ LUÔN CẠNH TRANH
• The One VN cam kết giá luôn tốt nhất
• Thanh toán linh hoạt

HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ
• Có showroom trưng bày sản phẩm với tổng diện tích lên đến 500 mét vuông.
• Có hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
• Có xe nâng, xe tải, xe ô tô con, xe nâng tay… sẵn sàng phục vụ công trình tại mọi nơi, mọi

địa hình

CHÚ TRỌNG HẬU MÃI
• Đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, được đào tạo từ hãng và các trường kỹ thuật hàng

đầu tại Việt Nam.
• The  One  VN  không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm tốt nhất mà dịch vụ sau bán hàng

mới là giá trị cốt lỗi.
• Hỗ trợ kỹ thuật ngay cả khi đã hết bảo hành…



VII- THỊ TRƯỜNG



VIII- ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

+ Khách sạn

+ Resort

+ SPA

+ Nhà khách

+ Bệnh viện

+ Trung tâm 
điều dưỡng

+ C.Ty Thiết bị 
y tế

+ Trường học

+ Cơ sở đào tạo 
nhiều học viên

+ Nhà máy

+ Xí nghiệp

+ Khu công 
nghiệp

+ Xưởng giặt

+ Tiệm giặt 
là…



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !


