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THƯ NGỎ
Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để
nâng cao giá trị, tạo ra những dịch vụ
uy tín và chất lượng cao.

“Nền tảng để phát triển bền vững”

Kính gửi: Quý khách hàng/ Quý Đối tác
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PU VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là PU
VIỆT NAM) xin gửi lời chào đến Quý đối tác lời chúc Sức khoẻ, thành công và Thịnh
vượng.
Công ty chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và đồng hành cùng
sự phát triển của chúng tôi trong thời gian qua. PU VIỆT NAM là một trong những
đơn vị uy tín hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực cung ứng máy phun foam PU và
Polyurethane, đã và đang trở thành sự lựa chọn được ưu tiên của nhiều đối tượng
khách hàng. Chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch vụ, sản phẩm làm tôn chỉ cho mọi
hành động. Công ty chúng tôi đã giành được sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối từ
các đối tác lớn và khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi hoạt động theo nguyên
tắc “Nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ vì Khách hàng là nâng cao giá trị của
chính doanh nghiệp”.
Từ khi thành lập đến nay, PU VIỆT NAM đã nhận được hưởng ứng lớn từ thị
trường, đặc biệt là các khách hàng trong mảng xây dựng. Tất cả nằm ở sự uy tín,
trách nhiệm, sản phẩm chất lượng, tối ưu cho yêu cầu và lợi ích thực tế của nhiều
người.
PU VIỆT NAM luôn tự hào là đơn vị có nền tảng nội tại vững mạnh, chúng tôi
luôn tự tin về sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mà quý vị khó có thể tìm thấy tại bất kỳ
một đơn vị nào khác trên thị trường hiện nay.
Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho Khách hàng, hợp tác cùng chia sẻ với
các đối tác, bằng sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tập thể nhân viên,
chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu để mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị
hoàn hảo nhất cho Quý khách hàng, từng bước khẳng định vị thế của mình ở
trong và ngoài nước.
Để đáp ứng được sự quan tâm tin tưởng ấy, PU VIỆT NAM sẽ không ngừng nâng
cao trình độ quản lý, đáp ứng tốt dịch vụ và các mối quan hệ với Quý khách hàng.
Bên cạnh đó, chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến đóng góp của Quý khách
để phục vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC
(ÔNG) PHAN VĂN THƯỜNG

THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PU VIỆT NAM
Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
ptpuvietnam@gmail.com
024 66 55 41 83
0108598177
www.congnghepu.vn
Người đại diện: Ông PHAN VĂN THƯỜNG - Chức vụ: GIÁM ĐỐC
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN:
- Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu nhu cầu thị trường,
đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, PU VIỆT NAM nhận thấy
sự cần thiết của mấy phun Foam PU đối với việc nâng cao
tính hiệu quả và sự an toàn cho các doanh nghiệp.
- Bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm, am hiểu
chuyên môn, chúng tôi lướng đến trở thành đơn vị cung
cấp máy phun Foam PU tốt nhất, hiệu quả cáo với giá
thành hợp lý hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm khu vực và
hướng đến mục tiêu chinh phục thị phần trên toàn thế
giới.

SỨ MỆNH:
“Phát triển bền vững - tạo dựng thành công” được PU
VIỆT NAM xác định là sứ mệnh của mình. Mọi hoạt động
đều hướng tới đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên nền
tảng phát huy tài năng và nâng cao chất lượng cuộc
sống của nhân viên, vì sự thịnh vượng của đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
- Đưa đến Quý khách hàng giải pháp, sản phẩm và dịch
vụ số 1 tại Việt Nam.
- Cung cấp thiết bị mở rộng đáp ứng được nhiều môi
trường khác nhau.
- Hướng đến đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao.
- PU VIỆT NAM luôn khát khao phát triển và định hướng
nâng tầm bản thân

CHẤT LƯỢNG
LÀ SỨ MỆNH
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1

THƯƠNG MẠI

- Cung ứng máy phun foam
PU và Polyurethane, máy
phun foam PU cách nhiệt.
- Cung ứng máy phun xốp
cách nhiệt.
- Cung ứng máy phun trộn
- Cung ứng khuôn mẫu PU
- Cung ứng các thiết bị, phụ
kiện phụ trợ liên quan khác.

THI CÔNG

2

- Thi công chống thấm mái,
tầng hầm, bể bởi, ... bằng
vật liệu polyurea.
- Thi công chống nóng mái
nhà, mái tôn, nhà xưởng, ...
bằng vật liệu polyurethane.
- Thi công bảo ôn cách
nhiệt kho lạnh, hầm lạnh.
- Thi công foam chống
nóng, chống cháy.

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
PU VIỆT NAM xây dựng chiến lược kinh doanh từ tầm ngắn hạn đến dài hạn như sau:
- Phân phối máy phun PU foam trên mọi mặt trận từ xây dựng vào đến công nghiệp nhà
máy để đem lại sản phẩm chất lượng hàng đầu phục vụ nền kinh tế Việt Nam.
- Đầu tư lớn mạnh vào việc đào tạo con người như các nhân viên kỹ thuật, nhân viên
kinh doanh, nhân viên marketing để hỗ trợ khách hàng và phát triển thương hiệu PU Việt
Nam lớn mạnh.
- Cải tiến các dịch vụ hướng đến sự nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp nhất.
- Với nền tảng vững mạnh, được xây dựng và không ngừng phát triển bởi đội ngũ nhân
sự từ đơn vị trách nhiệm, uy tín, luôn hướng đến đảm bảo quyền lợi cao nhất, PU VIỆT NAM
tự tin là địa chỉ tin cậy hàng đầu cho mọi sự lựa chọn của khách hàng.
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TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

1.

Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

2.

Chất lượng sản phẩm cao.

3.

Quy trình làm việc chặt chẽ.

4.

Tốc độ tăng trưởng của công ty
luôn ổn định.

5.

Giao hàng và lắp đặt chuyên nghiệp.

6.

Luôn tiếp cận với các trang thiết bị
chuyên dụng hiện đại.

7.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư được đào
tạo bài bản, trình độ chuyên môn cao.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

P. KINH DOANH

P. HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

P. TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

CÁC ĐỘI - NHÓM THI CÔNG
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P. KỸ THUẬT

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:
- Năng động và chuyên nghiệp, luôn tạo tối đa điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển khả năng của
mình.
- Có chính sách thu hút nhân tài, công ty tham gia các chương trình tuyển dụng tại các trường để
tìm kiếm nguồn lực trẻ, sinh viên mới ra trường có thành tích học tập giỏi, đạo đức tốt.

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG:
- Công ty thực hiện chế độ làm việc 48 tiếng/ tuần.
- Chế độ nghỉ phép và nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao Động.
- CBCNV đến nơi làm việc tuân thủ theo quy định về trang phục do công ty đề ra.
- Văn phòng làm việc thoáng mát, được trang bị các phương tiện, thiết bị để phục vụ cho công việc.
- Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cho nhân sự làm việc tại công trường.

KỶ LUẬT CỦA CÔNG TY:
CBCNV PU VIỆT NAM bắt buộc khi làm việc phải tuân thủ theo các quy định của công ty:
- Tuân thủ tuyệt đối theo sự phân công của cấp trên và ban lãnh đạo.
- Báo cáo đầy đủ và trung thực nhiệm vụ được giao.
- Không được dùng danh nghĩa công ty để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi gian dối
trong lao động và trong quá trình làm việc gây thiệt hại về tài sản - hình ảnh công ty.

CƠ CẤU NHÂN SỰ

10 Kỹ sư

50 Công nhân

Nhân viên

15 văn phòng
05 Nhân sự khác
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AN TOÀN LAO ĐỘNG
Chính sách của PU VIỆT NAM là các hoạt động thi công, kinh doanh trên tất cả các
công trình, dự án phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động
và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động. Với PU VIỆT
NAM, nhân sự là giá trị lớn nhất của công ty. Do đó, quan niệm vấn đề an toàn lao động
luôn được ưu tiên hàng đầu. PU VIỆT NAM luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn,
không gây hại đến sức khỏe và tính mạng của bất kỳ người lao động nào.

Hệ thống an toàn lao động của PU VIỆT NAM được triển khai toàn diện nhờ vào sự
quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công, thiết bị, khuyến khích và huấn luyện đối với
tất cả người lao động. An toàn lao động nơi làm việc được thực hiện bằng cách tạo ra
những tiêu chuẩn và hợp tác với Chủ đầu tư cũng như những đơn vị thi công khác
nhằm áp dụng những quy định được chấp nhận.
Mục tiêu của chính sách chất lượng của PU VIỆT NAM là lôi cuốn sự tham gia hợp
tác của tất cả các lực lượng lao động trong quá trình áp dụng, đánh giá và bổ sung
phát triển liên tục những hoạt động đảm bảo an toàn lao động này. Trách nhiệm và sự
tham gia của tất cả mọi người lao động thuộc mọi cấp độ có nghĩa là sự làm chủ về
an toàn lao động và mong muốn áp dụng hiệu quả của hệ thống này. Không một
người lao động nào của PU VIỆT NAM phải làm việc trong môi trường không an toàn.
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ
VỚI KHÁCH HÀNG
- Xây dựng một địa điểm tin cậy mà tại đó khách hàng
hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm máy phun
foam.
- Hỗ trợ giải quyết vấn nạn hàng hóa trôi nổi, sản phẩm
máy kém chất lượng được nhập tràn lan từ những đơn
vị thiếu uy tín gây tâm lý hoang mang cho khách
hàng.
- Tối ưu trong giá cả máy phun foam chống nóng, phù
hợp với điều kiện doanh nghiệp tại thị trường Việt
Nam.
- Nhiều quà tặng hấp dẫn hànghangfy dành cho
khách hàng thân thiết và khách hàng tiềm năng.

VỚI NHÂN VIÊN
- Xây dựng và duy trì môi trường làm việc “Chuyên
nghiệp - thân thiện” kỷ cương, kỷ luật lao động cao.
- Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, sự cống
hiến cũng như lắng nghe mong muốn, nguyện vọng
của cán bộ nhân viên.
- Thường xuyên đòa tạo nâng cao trình độ chuyên
môn đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng và đảm bảo
sự phát triển toàn diện cho từng cán bộ nhân viên.

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định,
lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh
doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng dịch vụ và
tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh
nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

VỚI CỘNG ĐỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn đạo đức kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
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DANH MỤC MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ
KINH DOANH CHÍNH
MÁY PHUN FOAM PU
PU Foam (Polyurethane Foam) còn có tên gọi khác là mút xốp PU. Đây là một loại nhữa
dạng bọt, được cấu thành từ hai thành phần chính là olyol và hỗn hợp các chất polymethylene, polyphynyl, isocyanate.

DÂY CHUYỀN LÀM
ĐẾ GIÀY PU

MÁY PHUN FOAM
POLYURETHANE

MÁY PHUN FOAM
PU

MÁY PHUN FOAM
PU POLYURETHANE

MÁY PHUN FOAM
TỦ LẠNH

MÁY PHUN XỐP
PU CÁCH NHIỆT

MÁY SẢN XUẤT
ĐẾ GIÀY PU
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MÁY CHAY GIOANG
PHOT PU

KHUÔN MẪU PU

BÀN ÉP
TẤM PANEL

KHUÔN ÉP TẤM
PANEL KHO LẠNH

KHUÔN GỐI ĐỠ CỔ XỐP
FOAM POLYURETHANE PU

KHUÔN PU

KHUÔN PU ĐẾ GIÀY

KHUÔN PU TỦ LẠNH

KHUÔN PU YÊN XE MÁY

KHUÔN XỐP PU
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SÚNG PHUN FOAM PU POLYURETHANE
Hiện nay vật liệu foam, polyurethan rất được ưa chuộng trong các công trình trọng điểm đòi
hỏi tính cách âm, cách nhiệt, chống cháy, chống thấm cao. Có rất nhiều các dòng vật liệu trên
thị trường để khách hàng lựa chọn như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc…vv Để đạt được yêu
cầu về thi công thì phần quan trọng là súng phun phải đảm bảo chất lượng,thông số kỹ thuật tốt
nhất.

PHỤ KIỆN 47-P10
SÚNG PHUN FOAM P2

PHU KIỆN 48-P89
POLY-ISO SÚNG P2

SÚNG PHUN FOAM P2
POLYURETHANE CÁCH NHIỆT

PHỤN KIỆN 46 - P12
SÚNG PHUN PU

SÚNG PHUN FOAM PU
POLYURETHANE, ÁP LỰC CAO

PHỤ KIỆN MÁY FOAM PU

BƠM MÀNG KHÍ NÉN/1/2''/1/4''/ MÁY BƠM MÀNG 1''/BƠM KHÔNG
PISTON BƠM TĂNG ÁP PHUN/
0,8 MPA, 8 BAR, 116 PSI/ KHÍ NÉN
KHÍ/MÁY BƠM ÁP XUÂT 1''
POLYURETHANE/MÁY BƠM TĂNG ÁP
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MỘT SỐ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

DANH MỤC SẢN PHẨM
1. GỐI ĐỠ CHILLE

2. HÓA CHẤT
POLYURETHANE

3. TẤM CÁCH NHIỆT
ĐỊNH HÌNH
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN
MỸ PHƯỚC VĨNH LONG

NHÀ MÁY TRUNG SƠN HƯNG YÊN

SỐ 8 TÔNG ĐẢN THÀNH ỦY HÀ NỘI

TÒA NHÀ HUD TOWER 37 LÊ VĂN LƯƠNG
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ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
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