KỸ THUẬT ĐIỀU TIẾT NHIỆT ĐỘ
offices : bosnia & herzegovina , denmark , ghana , india , indonesia , philippines , vietnam

Head Office: CT-Technologies ApS, Trørødvej 63B, 2950 Vedbæk, Denmark
P: +45 4565 1060 E: info@ct-technologies.dk WEB: ct-technologies.dk

CT-TECHNOLOGIES chuyên thiết kế, cung cấp thiết bị xây dựng kho lạnh như: tấm Sandwich,
cửa ra vào, tấm cách nhiệt sàn, sưởi sàn, cửa sổ, bàn nâng thủy lực tại khu vực xuất hàng, hệ
thống đèn chiếu sáng, hệ thống lạnh, hệ thống kệ.
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Nhân viên của chúng tôi tại CT-TECHNOLOGIES có hơn
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh công
nghiệp trên thị trường Quốc tế. Chúng tôi thiết kế và
đưa ra giải pháp tối ưu với vật tư từ các nhà cung cấp
đẳng cấp thế giới.

Giải pháp của chúng tôi được thiết
kế để giảm tối thiểu điện năng tiêu
thụ nhằm tiết kiệm hóa đơn tiền
điện.
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Cách làm việc của chúng tôi:

Tiếp xúc, trao đổi
với chủ đầu tư

Thiết kế

Cung cấp vật liệu

Giám sát hoặc lắp ráp

Hỗ trợ sau khi
bán hàng

Chúng tôi chuyên thiết kế và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị cách nhiệt tốt nhất cho kho lạnh và nhà
máy chế biến thực phẩm dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Chúng tôi đảm bảo xử lý từng sự việc, và sát cánh cùng quí vị trong suốt quá trình ngay từ ngày đầu
tiên tiếp xúc với bạn cho đến khi dự án được thực hiện đầy đủ. Ngoài việc tham gia vào toàn bộ dự án,
chúng tôi có thể giúp bạn thiết kế, cung cấp vật tư cho dự án. Ví dụ, thiết kế dự án hoặc cung cấp tài liệu.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi có hơn 30 năm kinh
nghiệm trên thị trường quốc tế
đối với các loại vật liệu cách nhiệt
dùng cho kho lạnh tại các nhà
máy chế biến thực phẩm hoặc
các loại hàng hóa khác. Trong
lĩnh vực này, chúng tôi có thể
thiết kế, cung cấp vật tư / thiết bị
và tiến hành công việc lắp ráp.

GIẢI PHÁP ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm,
tài liệu tham khảo và hợp tác
với nhà sản xuất nổi tiếng Châu
Âu. Chúng tôi bảo đảm dự án
của bạn sẽ luôn tuân thủ theo
đúng tất cả các yêu cầu của
bạn và các tiêu chuẩn quốc
tế của ngành công nghiệp.

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI
Thông qua việc tiếp xúc với
nhân viên của chúng tôi, bạn đã
làm việc với một nhà cung cấp
sẽ giúp bạn xử lý và chịu trách
nhiệm cho toàn bộ dự án

