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TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN KHANH

Công ty CP Tập đoàn Vinatech Việt Nam xin gửi lời chào, lời cảm ơn sâu sắc tới Quý 
khách hàng, Quý đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Với bề dày hơn 10 năm phát triển, Tập đoàn Vinatech luôn giữ vững vị trí là nhà sản xuất, 
cung cấp giá kệ lớn nhất thị trường Việt Nam. Trong từng giai đoạn phát triển, Vinatech 
đã đánh dấu cột mốc thành công minh chứng sự trưởng thành, lớn mạnh về quy mô và 
đội ngũ nhân lực. 

Chúng tôi sở hữu 2 nhà máy sản xuất giá kệ tự động hiện đại bậc nhất tại miền Bắc và 
miền Nam; 3 chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh cùng các Đại lý độc quyền trên 
toàn quốc.

Vinatech đã thể hiện năng lực và kinh nghiệm của nhà sản xuất giá kệ uy tín khi làm hài 
lòng khách hàng với các dòng sản phẩm giá kệ chất lượng cao: Kệ kho hàng, kệ siêu thị, 
kệ quảng cáo,... Chúng tôi đã lắp đặt giá kệ cho nhiều đơn vị lớn như: Aeon Mall Hà Đông, 
Big C Buôn Ma Thuột, Lotte Cầu Giấy, chuỗi cửa hàng Vinmart+,...

Từ tôn chỉ “Khách hàng là số 1”, chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao quyền lợi thiết thực nhất 
cho khách hàng. Đó là xây dựng thành công chuỗi sản phẩm - Dịch vụ chất lượng cao 
mang đến cho người dùng trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác tích cực, lâu dài và toàn diện với Quý khách 
hàng, Quý đối tác nhằm đưa những sản phẩm giá kệ chất lượng đến tay người tiêu dùng 
Việt Nam và Quốc tế. 

Kính chúc Quý vị sức khỏe và thành công!

Thư Ngỏ



First of all, Vietnam Vinatech Group Joint Stock Company (Vinatech Group) would like to 
express our sincere greetings and deeply appreciation to our esteemed Partner and Cus-
tomers for always put your trust and interested in our Company and Products so far.  

With more than 10 years of establishment and development, Vinatech Group has experi-
enced many difficulties and challenges to build the highly reputation and reliability position 
in shelf/ racking manufacture field in Vietnam. During each stage of development, Vinatech 
Group has hit the mark on successful to definite our steady-state growth and firmly expan-
sion in Enterprise size and Human Resource ability.

We have owned 02 large factories which was equiped the modern automatical production 
lines in the North and South area; 03 branches in Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh City and many 
our exclusive Agent system throughout the country.   

Vinatech Group has demonstrated ability and gain the precious prestige by satisfying 
almost of our Customer with our high quality products, include: Warehouse racking, Super-
market shelf, Advertising shelf, etc. We have construct many major Project, such as: Ha 
Dong Aeon Mall, Buon Me Thuot Big C, Cau Giay Lottemart, Vinmart+ Store chain, etc.

Our mission statement is “The Customer is number one”, we always prioritize our pratical 
Customer right and benefit by means of enhancing the products quality as well as Customer 
service in the purpose of maximize the Customer satisfaction.

We always looking forward to a positive, long-term and comprehensive cooperation with our 
esteemed customers and partners to bring our high quality shelf products to Vietnam 
market as well as International consumers.
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Wishing you good health and success!

GENERAL DIRECTOR

PHAM VAN KHANH

Open Letter 



2011
2015

2012

• Thành lập công ty CP Thiết bị siêu thị 
Vinatech 
• Nhà máy đầu tiên được xây dựng
tại Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 
• Thành lập chi nhánh Đà Nẵng
và Hồ Chí Minh 

• Established Vinatech Supermarket 
Equipment Joint Stock Company
• Established the 1st Factory at Tam 
Hiep Commune, Phuc Tho Town, Ha 
Noi City
• Established the Da Nang Branch and 
Ho Chi Minh Branch

Được cấp giấy chứng 
nhận ISO 9001 : 2008

Achieved ISO 9001 : 2008 
Certificate

2017

Vinatech trở thành đối tác 
chiến lược cung cấp giá kệ cho 

hệ thống Lotte Mart 
Vinatech Group became the 

strategic partner with LotteMart.

Vinatech trở thành đối tác chiến 
lược cùng Tập đoàn PepsiCo

Vinatech Group became the 
strategic partner with Pepsico 

Group.

GIỚI THIỆU
VINATECH GROUP
VINATECH GROUP
INTRODUCTION 
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Established the 2nd large capacity 
manufaturer at Lot C2-7, N7 Str., Tan 

Phu Trung Industrial Zone, Tan Phu 
Trung Commune, Cu Chi District, Ho 

Chi Minh City. 

2019

• Đổi tên thành Công ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam 
• Được cấp chứng nhận ISO 9001: 2015 và giải thưởng Sản 
phẩm - thương hiệu dịch vụ chất lượng vàng 2019
• Ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược cung cấp kệ siêu thị 
cho Vinmart, BigC và kệ kho cho Aeon Mall.  

2018
Vinatech chính thức trở thành 

đối tác với LanChi Mart
Vinatech Groupbecame the strategic 

partner with Lan Chi Mart

2020
Khánh thành nhà máy sản xuất giá kệ có 
quy mô lớn nhất miền Nam tại Lô C2-7, 

Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. 

• Change Company Name to Vietnam Vinatech Group Joint Stock 
Company
• Achieved the ISO 9001:2015 Certificate and some outstanding 
awards: Golden Product - Brands and Service 2019
• Signing the strategic cooperation Contract with Vinmart, Big C 
and Aeon Mall 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
Formation And Development
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SỨ MỆNH MISSION STATEMENT 

Đối với khách hàng
Vinatech luôn ý thức được sứ mệnh cung cấp đến 
khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất 
cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo.

Đối với các đối tác
Vinatech đề cao tinh thần hợp tác cùng phát 
triển, gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền 
vững. 

Đối với xã hội
Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng 
góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng 
đồng vì mục tiêu “Hướng tới sự hoàn hảo” .

Đối với nhân viên
Vinatech đánh giá yếu tố con người là yếu tố cốt 
lõi tạo nên giá trị doanh nghiệp. Môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo luôn 
được chú trọng. 

For Customers
Vinatech Group always aware of its mission to 
provide the best quality products and perfect 
customer service

For Partners
Vinatech Group always give prominence to the 
spirit of cooperation and development, increasing 
attractive and sustainable investment values

For Society
Harmonizing corporate benefit with social bene-
fits, actively contribute to community-oriented 
activities for the goal of "Towards perfection”.

For Employee
Vinatech Group highly evaluates the human 
resource as the core factor that creates the 
business value. Professional, dynamic and 
creative working environment is always focused
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TẦM NHÌN 

Vinatech Group trở thành tập đoàn kinh tế đa 
ngành.  Trong đó,  mục tiêu đưa ngành  sản xuất 
giá kệ đứng vị thế số 1 tại Việt Nam với doanh thu 
trên 1000 tỷ vào năm 2025 và vươn tầm quốc tế

VISION

Vinatech Group will be known as the large 
Conglomerate. In particular, the goal of bringing 
the Enterprise becomes the 1st Company in shelf  
manufacturing industry in Vietnam with revenue 
over than 50 Million USD in 2025 and reaches out 
to the International market. 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

Devoted
to Customer

Tận tâm
với khách hàng

Responsibility to 
Society 

Trách nhiệm
với xã hội 

Dedication to Coworker
Tận tình với đồng nghiệp 



VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
CORPORATE CULTURE

Sức mạnh của Vinatech Group dựa trên sự hợp tác 
và đoàn kết của mỗi thành viên. Với tinh thần đề 
cao tính kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp Vinatech 
Group được xây dựng trên nền tảng nhân văn và 
chuyên nghiệp.

Mỗi thành viên của Vinatech luôn chủ động, nỗ lực 
học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản 
thân, luôn lấy Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị 
cốt lõi, sứ mệnh của Tập đoàn làm kim chỉ nam để 
điều chỉnh mọi hành vi của mình. 

 

The strength of Vinatech Group is based on the 
cooperation and solidarity of each employee. For 
the spirit of discipline prominence, Vinatech 
Group's corporate culture is constructed on a 
humanistic and professional basis.

Each member of Vinatech are always self-motivat-
ed, attemp on learning and striving constantly to 
improve himself, assert the Corporate culture as 
the core values, the mission statement as a guide-
line to adjust any individual behavior.
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CAM KẾT 
COMMITMENT
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CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PRODUCT QUALITY

Cam kết tất cả các sản phẩm mang thương hiệu 
Vinatech đảm bảo chất lượng cao. 
Nguyên liệu sản xuất được lựa chọn từ các nhà 
cung cấp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng 
nguyên vật liệu. 
Dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ đạt tiêu 
chuẩn Châu Âu. Công nghệ tự động hóa tiên tiến 
luôn được chú trọng đầu tư cho từng dòng sản 
phẩm.
Đội ngũ kỹ sư công nghệ cao, công nhân viên lành 
nghề được đào tạo theo các tiêu chuẩn quản lý 
sản xuất tiên tiến. Tuân thủ hệ thống quản lý chất 
lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Guarantee the best quality of all products
Raw material has been selected carefully form the 
highly reputation supplier around the World.
The modern automatical production lines has 
been certified by Europe Authority. Always focus 
on Advanced automation technology investment
Qualified engineers and high skilled workers 
according to advanced production management 
standards which be compliance with the interna-
tional management system standards ISO 9001: 
2015.

CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI COMMUNITY AND SOCIETY

Cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh 
dài hạn trên cơ sở tôn trọng các qui định và luật 
pháp xã hội.
Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội 
Việt Nam.
Luôn nỗ lực bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho 
khách hàng và các đối tác.
Tăng trưởng và phát triển ổn định gắn kết với việc 
bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Commitment to preserve the  Enterprise brand and 
long-term business credibility in accordance with 
social laws and regulations in force.
Contribute to the socio-economic development of  
Vietnam positively.
Make an effort to prioritize the pratical Customer 
and Partner right and benefit.
Steady-state growth and sustainable development 
are associated with the society reposibility for 
protection of natural resources and the environment.

DỊCH VỤ CUSTOMER SERVICE

Chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm tốt nhất và 
nhanh nhất.
Dịch vụ tiện ích, hiện đại và phù hợp với mọi nhu 
cầu của khách hàng.
Giá cả dịch vụ cạnh tranh.
Phục vụ tận tình, chu đáo.

Saftey warranty, after-sales service flexibility.
Utility and modern services to suit all needs of 
customers.
The most reasonable price.
Dedicated & Attentive Service.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
Organizational Structure
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TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director

PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Audit Commitee

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice General Director 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice General Director 

BP.Thiết kế
Design Dept

BP.Kỹ Thuật
Technical Dept

BP.Kho
Warehouse

BP.Lái Xe
Driver

BP.Thiết kế
Design Dept

BP.Kỹ Thuật
Technical Dept

BP.Kho
Warehouse

BP.Lái Xe
Driver

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vice General Director 

CN Hà Nội
Ha Noi Office

BP.Kỹ Thuật
Technical Dept

BP.Kho
Warehouse

BP.Lái Xe
Driver

CN Đà Nẵng
Da Nang Office

P.Kinh Doanh HN
Sales Dept

P.Kinh Doanh HCM
Sales Dept

P.Kinh Doanh ĐN
Sales Dept

Phòng Kinh Doanh
Sales Dept

CN Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Office
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P. Mua Hàng
Purchasing Dept

P. Marketing
Marketing Dept

P. HCNS
HR Dept

P.SEO
SEO Dept

Xưởng Sản Xuất
Production Plant

Xưởng Sơn
Coating Plant

Nhà Máy SX
Miền Bắc

Nothern Factory

P. Tài Chính
Kế Toán

Accounting Dept

Xưởng Sản Xuất
Production Plant

Xưởng Sơn
Coating Plant

Nhà Máy SX
Miền Nam

Southern Factory

PHÒNG ĐIỀU HÀNH
Executive Board

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Production Manager



NĂNG LỰC
VINATECH GROUP 
VINATECH GROUP CAPACITY
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DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU
Raw Material Processing Line

DÂY CHUYỀN CÁN TẠO HÌNH
Steel Laminating Lines

DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN
Horizontal Powder Coating Line

DÂY CHUYỀN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
Quality Control And Packing Line

Nhà máy Công  suất

200.000 Tấn/nămHồ Chí Minh

150.000 Tấn/nămHà Nội

Factory Capacity

200.000 MT/ YearHo Chi Minh

150.000 MT/ YearHa Noi

1. NĂNG LỰC SẢN SUẤT
PRODUCTION CAPACITY
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Quy Trình Sản Xuất Tại Nhà Máy 
Production Process

Nguyên vật liệu đầu vào
Raw Material

Máy ép mẫu
Steel Laminating Machine

Máy đục lỗ
Punching Machine

Máy uốn
Bending Machine

Máy hàn
Welding Machine

Xử lý Silane
Silane Processing

Sơn tĩnh điện
Powder Coating

Kiểm tra chất lượng 
Quality Control

Đóng gói
Packing

Lưu kho 
Storage
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Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng 
Quality control process

Trách nhiệm
Person In Charge

Các bước thực hiện
Procedure

Ban Giám đốc
Board of Directors

BP. Sản xuất
Production

Managment Dept

Kỹ thuật
Technical Dept

Công nhân
Engineers/ Workers

Tạo hình các công đoạn SP
Shaping

Công nhân
Engineers/ Workers

Hoàn thiện sản phẩm
Completetion

Kỹ thuật
Technical Dept

Công nhân
Workers

No

No

OK

OK

Lệnh sản xuất
Production Order

Kiểm tra
Inspection

Kiểm tra
Inspection

Chuẩn bị nguyên liệu
Material Preparation

Packing/ Storage
Đóng gói/bảo quản
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2. QUY MÔ
ENTERPRISE SIZE

Hiện Vinatech Group sở hữu 2 nhà máy Bắc Nam, 3 chi nhánh và đại lý các tỉnh trên toàn quốc. 

Vinatech Group has owned 02 large factories in the North and South area; 03 branches and many our 
exclusive Agent system throughout the country
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VĂN PHÒNG VINATECH
Hà Nội: Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Đà Nẵng: Số 194 Đường Nguyễn Bính, P. Hòa An, 
Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Hồ Chí Minh: Lô C27, Đường N7, KCN Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
MIỀN BẮC: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội

MIỀN NAM: Lô C27, Đường N7, KCN Tân Phú 
Trung, Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

VINATECH OFFICE
Head Office: No.11, Duy Tan Str., Cau Giay Dist., 
Ha Noi City
Da Nang Office: No 194, Nguyen Binh Str., Hoa An 
Wrd., Cam Le Dist., Da Nang City
Hồ Chí Minh: Lot C27, N7 Strt., Tan Phu Trung 
Industrial Zone, Cu Chi District, Ho Chi Minh City.

FACTORY
Northern Factory: Tam Hiep Commune, Phuc Tho 
Town, Ha Noi City
Southern Factory: Lot C27, N7 Strt., Tan Phu 
Trung Industrial Zone, Cu Chi District, Ho Chi Minh 
City.

VINATECH GROUP HAS TAKEN STEP TO DEVELOPE CONSTANLY
AND GROW UP THE MARKET SHARE 

VINATECH GROUP KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN
VÀ TĂNG TRƯỞNG THỊ PHẦN



Vĩnh Phúc

Thái Nguyên

Quảng Ninh

Hải Phòng
Thái Bình

Thanh Hoá

Bắc Ninh

Hà Nội

Nghệ An
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HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI
DISTRIBUTION

SYSTEM
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Tập đoàn Vinatech thường xuyên tổ chức đào tạo 
cho nhân sự mới, các khóa đào tạo bắt buộc như 
an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu, PCCC, các 
khóa học dành cho Cán bộ quản lý, nâng cao năng 
lực Kiểm soát viên nội bộ, nâng cao nghiệp vụ 
chuyên môn, kiến thức và kỹ năng làm việc,…
Đội ngũ quản lý của Tập đoàn thường xuyên được 
tham dự các buổi hội thảo chuyên đề chia sẻ về 
kinh nghiệm quản lý, phương pháp quản trị hiện 
đại, những mô hình phát triển doanh nghiệp tiên 
tiến với những diễn giả là các giáo sư, doanh nhân 
nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Vinatech Group regularly organizes training for 
new employee, compulsory training courses such 
as occupational safety and health, first aid, fire 
protection, management courses for senior man-
agers, solution to enhance the Quality manage-
ment, improve professional skills, knowledge and 
teamwork skills, ...
The Corporate management team is regularly 
attending seminars on sharing the management 
experience which associated with modern man-
agement methods training and other advanced 
business development models which be present-
ed by famous professors aroung the World.

3.1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

3.1. HUMAN RESOURCE TRAINING
AND DEVELOPMENT

Tập đoàn Vinatech liên tục đẩy mạnh chính sách 
tuyển dụng, xây dựng và thu hút nguồn nhân lực 
chất lượng cao thông qua các hoạt động nổi bật 
như: tăng cường triển khai công tác tuyển dụng, 
giúp người lao động có cơ hội được tiếp cận các 
thông tin tuyển dụng từ Tập đoàn thông qua các 
đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vinatech Group constantly focus on recruitment 
policy, constructing and attracting the potential 
candidate through outstanding activities such as: 
promoting the public recruitment, giving the oppor-
tunity to employess to access the employment 
information through the recruitment channels.

3.2. CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
RECRUITMENT

3. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCE ABILITY
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Ngoài việc các chính sách lương, khen thưởng 
linh hoạt, các chế độ bảo hiểm theo quy định của 
Pháp luật, Tập đoàn Vinatech vẫn duy trì áp dụng 
các chế độ phúc lợi khác như: tổ chức các chuyến 
tham quan nghỉ mát hàng năm, tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng 
cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên 
vào các dịp kỷ niệm. Cấp phát đồng phục cho 
nhân viên, trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ 
đúng theo quy định pháp luật; xe đưa đón CBCNV. 

In addition to flexible salary, rewards, bonus and 
insurance regimes prescribed by law, Vinatech 
Group still maintains other welfare perquisite 
such as: annual vacation, team building, show and 
sport activities on annual anniversaries in order to 
improve the spiritual life for every employees. 
Allocating the regulated uniforms for employees, 
fully equipped protective equipment/ accessories 
in accordance with the provisions of law; daily 
shuttle bus for employees.

3.3. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

3.3. EMPLOYEE POLICY
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DANH MỤC
SẢN PHẨM CHÍNH 
MAIN PRODUCTS

HỒ SƠ NĂNG LỰC VINATECH GROUP28
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Supermarket Shelf
KỆ SIÊU THỊ 

Medium Duty Rack
KỆ TRUNG TẢI 

Slotted Angel Rack
KỆ V LỖ ĐA NĂNG

Advertising Shelf
KỆ QUẢNG CÁO 
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Heavy Duty Rack
KỆ KHO CÔNG NGHIỆP 

Accessory
PHỤ KIỆN

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 



VINATECH GROUP PROFILE 31

Ưu điểm sản phẩm kệ siêu thị
• Dễ lắp đặt, dễ di chuyển và có độ bền cao.
• Bề mặt sản phẩm được xử lý theo công nghệ sơn 
tĩnh điện giúp chịu được tác động của môi trường, 
hạn chế oxi hóa và ít bị mài mòn. 
• Kệ siêu thị được thiết kế giúp lưu trữ và trưng bày 
sản phẩm khoa học và nổi bật 
• Thu hút mua sắm nhờ cách bày hàng khoa học, 
giúp thực hiện mục tiêu đẩy hàng dễ dàng hơn

Advantages
• Easy for installation, movable and durability.
• The surface of the product is treated with powder 
coating technology to prevent the impact of envi-
ronment, limiting oxidation and minimize the 
abrasion.
• Supermarket shelf is designed to keep storage 
easily and scientific and prominent exposition
• Attracting attention from scientific and promi-
nent exposition, easy to promote the marketing 
campaign.

1. Sản phẩm giá kệ siêu thị 1. Supermarket Shelf

KỆ LƯNG TÔN KÍN / Plain Back Board  KỆ LƯNG TÔN LỖ / Punched Back Boar 

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 
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Punched Back Board
Lưng tôn lỗ 

Plain Back Board
Lưng tôn kín 

1.1. Cấu tạo kệ siêu thị 1.1. Supermarket Shelf Structure
Chân trụ
Chân trụ được làm bằng ống thép hợp kim, sơn 
tĩnh điện. Giữ vai trò khung sườn cho các chi tiết 
tiếp theo 

Base Foot
Base Foot made of alloy steel pipe, powder coated. 
Keep the role of the frame for the next details.

Tấm chắn lưng
Tấm chắn lưng được làm từ thép hợp kim, sơn tĩnh 
điện. Có thể ở dạng ô lưới, tôn liền, hoặc tôn lỗ. Đây 
là chi tiết quan trọng định hình bộ kệ, gắn kết các 
chân trụ và giữ kệ thăng bằng, đứng vững và 
không lệch khỏi vị trí, tấm chắn lưng còn có tác 
dụng nâng cao tính thẩm mỹ cho bộ kệ.

Back Board
Back Board made from alloy steel, powder 
coated, can be in the form of grid, plain, or 
punched. This is an important component of shelf 
structure, linked with the base foot and keep 
balanced, firmly standing and not deviation, the 
back board also create the shelf aesthetics.

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 

CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC CHÂN TRỤ ĐÁP ỨNG
Standard Dimensions Of Base Foot
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Tay đỡ (Tay bass) 
Tay đỡ hay còn gọi là tay bass được làm bằng chất 
liệu thép hợp kim, sơn tĩnh điện. Đây là chi tiết gia 
tăng tính chịu lực, đỡ các mâm kệ phía trên, chịu 
lực gián tiếp từ mâm kệ khi để hàng, được thiết kế 
tinh tế giảm gánh nặng tải trọng từ mâm kệ xuống 
chân trụ. Dễ tháo rời.

Bracket
Bracket is made of alloy steel material, powder 
coated. This component help to increase the bear-
ing capacity, support to the upper shelf, indirect 
bearing the pressure of shelf, with exquisite 
design could reduces the loading capacity from 
the shelf to the base foot. Easy to disassemble.

Mâm kệ
Mâm kệ được tạo thành thông qua dây chuyền 
máy ép và cán tạo hình, sơn tĩnh điện đảm bảo 
thông số yêu cầu sản xuất. Mâm kệ chịu lực trực 
tiếp được ghép trên tay đỡ.

Shelf
The Shelf/ Base Shelf was formed through a line of 
molding and laminating machines, powder coated 
to ensure production standard requirements. 
Load-bearing are directly mounted on bracket.

CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC TAY BASS ĐÁP ỨNG
Standard Dimensions Of Bracket

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 

CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC MÂM KỆ ĐÁP ỨNG
Standard Dimensions Of Shelf

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 
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1.2. Chi tiết sản phẩm kệ siêu thị 1.2. Supermarket Shelf Specifications

Kệ siêu thị lưng tôn lỗ được thiết kế hiện đại. Khả 
năng chịu tải tốt vì sử dụng lưng tôn có độ dày 
chắc chắn. Bề mặt lưng đục lỗ nên rất thông 
thoáng khi trưng bày sản phẩm. Giá thành hợp lý 
và kiểu dáng đẹp, hiện đại cho siêu thị cửa hàng. 

Hơn nữa, khách hàng cũng dễ dàng lắp đặt vận 
chuyển, điều chỉnh số lượng mâm tầng phù hợp 
với nhu cầu sử dụng. 

Supermarket Shelf with modern punched Back 
Board design could bear the high loading capacity 
through of the thickness back board. Punched 
back surface should help to be very airy during the 
displaying the product. Reasonable price and 
sleek, modern type for stores/ supermarkets.
Moreover, the installation is very easy and flexible 
transportation, the customer can adjust the level 
of shelf in accordance with their demands.

A. Kệ siêu thị lưng tôn lỗ A. Punched Back Board Type

Đặc tính kỹ thuật: 
• Nguyên liệu thép kỹ thuật tiêu chuẩn Nhật Bản 
• Nguyên liệu bột sơn tĩnh điện nhập khẩu theo 
tiêu chuẩn Châu Âu
• Kệ thiết kế theo phương pháp lắp ghép, tháo rời 
dễ dàng 
• Dung sai nguyên vật liệu ± 5%
• Sản phẩm bảo hàng 3 năm 

Specifications: 
• Steel material quality match with the Japanese 
standard.
•  Powder coating materials are imported accord-
ing to European standards
• Shelf designed complying with principle of easy 
assembly & disassemble.
• Raw material tolerance ± 5%
• Product warranty for 3 years

Thiết kế chi tiết kệ siêu thị lưng tôn lỗ/ Design of Punched Back Board Type

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 
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Specifications of Punched Back Board Supermarket Shelf
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN KỆ SIÊU THỊ LƯNG TÔN LỖ

*Lưu ý: Vinatech Group nhận thiết kế và và sản xuất kệ theo nhu cầu của khách hàng
* Noted: The specifications & Design could be adjusted according to the Customer demand

1.! B! sung tr"#c ph$ ki%n k% siêu th& 
 

Các lo!i kích th"#c chân tr$ %áp &ng 
Standard dimensions of Base Foot  

 
Mã chân tr$ 

Base Foot Code 
Dài (mm) 

Length (mm) 
R'ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 
Load Capacity (kg) 

L 600-2500 250-800 0.7-3.5 300-2000 

T 600-2500 500-1600 0.7-3.5 600-4000 
 

Các lo!i kích th"#c mâm k* %áp &ng 
Standard dimensions of Shelf 

 

Mã mâm 

Shelf Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R'ng (mm) 

Width (mm) 

Dày (mm) 

Thickness (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

MD 500-1200 250-800 0.4-1.0 40-200 

 

Các lo!i kích th"#c tay bass %áp &ng 
Standard dimensions of Bracket 

 
 

 

 

!

Mã tay bass 

Bracket Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

Dày (mm) 

Width (mm) 

Tr(ng t)i (kg) 

Load Capacity (kg) 

B 250-800 1,5-3 40-200 

!"#$%&'(#$%)*%+,%&'-.&%&/0-%1'-2#%+3%)/0-%&'4%56#$%&(#%57%8%
9:;1/</1=&/>#)%><%?-#1';@%!=1+%!>=A@%9-:;AB=A+;&%9';5<%

%
 

Chi ti!t 
Components  

 
"#n v$ %o 

Measurements Unit 

Kích th&'c tiêu chu(n 
k) l&ng tôn l* dày  

Standard Dimensions 
(Thickness 1.2mm) 

Kích th&'c tiêu chu(n k) 
l&ng tôn l* m+ng  

Standard Dimensions 
(Thickness 1.0mm) 

H!p chân tr" 
Upright 

Dài x R!ng x #! dày 
(Length x Width x 
Thickness) 

mm 30 x  60 x 1,2  30 x 60 x 1   

Mâm k$ 
Shelf 

#! dày  
(Thickness) 

mm 0,8 0,5 

L%ng tôn l& 
Punched Back Board 

#! dày  
(Thickness) 

mm 0,8 0,8 

Kích th%'c 
Dimensions 

Dài x Cao 
Length x Height  

mm 900x1200/ 900x1500/ 
900x1800/ 1200x1200/ 
1200x1500/ 1200x1800 

900x1200/ 900x1500/ 
900x1800/ 1200x1200/ 
1200x1500/ 1200x1800 

Tr,ng t-i/ 
Load Capacity 

 

T!ng 1 (1st Level) 
Tr(ng t)i/ t*ng 
Load/ Shelf 

Kg  90 50 

T!ng 2 +3+4 
(2nd & 3rd & 4th Level) 

Tr(ng t)i/ t*ng 
Load/ Shelf 

Kg  80 50 
 

Tay bass / Bracket #! dày/ Thickness  mm 1,8 1,5 

Mâm +áy/ Base Shelf R!ng/ Width mm 400 350 

Mâm t.ng/ Shelf  

T*ng 2+3/  
2nd & 3rd Level 

R!ng / Width 
mm 350 300 

T*ng 4+5/ 
4th & 5th Level 

R!ng / Width 
mm 350 300 

Màu s,c/ Color Tiêu chu-n/ Standard Tr,ng / White Tr,ng / White 

Công ngh$ x. l/ b0 m1t/  
Surface coating Technology 

S2n t3nh +i$n 
Powder Coating 

S2n t3nh +i$n  
Powder Coating 

!
"#$%!&'!()*+,-./!012%3!*/4*!,/)5,!65!78!78!9:*!;%<,!6=!,/-2!*/%!.>%!.?+!6/@./!/8*A!
"!B2,-C'!D/-!93-.)E).+,)2*9!F!G-9)A*!.2%HC!I-!+CJ%9,-C!+..21C)*A!,2!,/-!K%9,2L-1!C-L+*CM!
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Kệ siêu thị lưng tôn kín được thiết kế đảm bảo tải 
trọng lớn nhất trong các loại kệ siêu thị. Sản phẩm 
có độ bền cao, chắc chắn, giúp khách hàng tiết 
kiệm được chi phí trong suốt thời gian sử dụng. 

Kệ tháo lắp dễ dàng nên thuận lợi cho việc lắp đặt 
và vận chuyển.

Supermarket Shelf with Plain Back Board design 
to ensure the highest loading capacity which be 
suitable with the heavy products. The long-lasting 
durability, steady, helping customers to save their 
costs efficiently.
Easy assemble, disassemble and removable.

Đặc tính kỹ thuật: 
•  Nguyên liệu thép kỹ thuật tiêu chuẩn Nhật Bản 
• Nguyên liệu bột sơn tĩnh điện nhập khẩu theo 
tiêu chuẩn Châu Âu
• Kệ thiết kế theo phương pháp lắp ghép, tháo rời 
dễ dàng 
• Dung sai nguyên vật liệu ± 5%
• Sản phẩm bảo hàng 3 năm.

Specifications
• Steel material quality match with the Japanese 
standard.
•  Powder coating materials are imported accord-
ing to European standards
• Shelf designed complying with principle of easy 
assembly & disassemble.
• Raw material tolerance ± 5%
•  Product warranty for 3 years

Thiết kế chi tiết kệ siêu thị lưng tôn kín / Design of Plain Back Board Type

B. Kệ siêu thị lưng tôn kín B. Plain Back Board Type



VINATECH GROUP PROFILE 37

Specifications of Plain Back Board Supermarket Shelf
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN KỆ SIÊU THỊ LƯNG TÔN KÍN

*Lưu ý: Vinatech Group nhận thiết kế và và sản xuất kệ theo nhu cầu của khách hàng
* Noted: The specifications & Design could be adjusted according to the Customer demand
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Chi ti!t 
Components  

 
"#n v$ %o 

Measurements Unit 

Kích th&'c tiêu chu(n 
k) l&ng tôn l* dày  

Standard Dimensions 
(Thickness 1.2mm) 

Kích th&'c tiêu chu(n 
k) l&ng tôn l* m+ng  

Standard Dimensions 
(Thickness 1.0mm) 

H!p chân tr" 
Upright 

Dài x R!ng x #! dày 
(Length x Width x 
Thickness) 

mm 30 x  60 x 1,2 30 x 60 x 1 

Mâm k$ 
Shelf 

#! dày  
(Thickness) 

mm 0,8 0,5 

L%ng tôn kín 
Plain Back Board 

#! dày  
(Thickness) 

mm 0,8 0,8 

Kích th%&c 

Dimensions 

Dài x Cao 

Length x Height  

mm 900x1200/ 900x1500/ 
900x1800/ 1200x1200/ 
1200x1500/ 1200x1800 

900x1200/ 900x1500/ 
900x1800/ 1200x1200/ 
1200x1500/ 1200x1800 

Tr,ng t-i/ 
Load Capacity 

 

T!ng 1 
(1st Level) 

Tr'ng t(i/ t)ng 
Load/ Shelf Kg  90 50 

T!ng 2 +3+4 
(2nd & 3rd & 4th Level) 

Tr'ng t(i/ t)ng 
Load/ Shelf Kg  80 50 

Tay bass / Bracket #! dày/ 
Thickness  mm 1,8 1,5 

Mâm *áy/ Base Shelf R!ng/ Width 
mm 400 350 

Mâm t.ng/ Shelf  

T)ng 2+3/  
2nd & 3rd Level 

R!ng / Width 
mm 350 300 

T)ng 4+5/ 
4th & 5th Level 

R!ng / Width 
mm 350 300 

Màu s+c/ Color Tiêu chu,n/ Standard Tr+ng / White Tr+ng / White 

Công ngh$ x- l. b/ m0t/  
Surface coating Technology 

S1n t2nh *i$n 
Powder Coating 

S1n t2nh *i$n  
Powder Coating 

!"
#$%&"'(")*+,-./0"123&4"+05+"-0*6-"76"89"89":;+"<&=-"7>"-0.3"+0&"/?&"/@,"70A/0"09+B"
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Why choose Vinatech Group?

VÌ SAO NÊN CHỌN
GIÁ KỆ SIÊU THỊ VINATECH GROUP?

Nguyên liệu thép được nhập khẩu từ các 
nhà cung cấp uy tín nên có độ dày vượt trội 
so với các sản phẩm cùng loại.

Steel raw materials are imported from highly repu-
table suppliers so the thickness of base foot is 
superior to similar products.

A shelf is bearing the loading pressure evenly while 
similar products which are bearing only at 02 
first-end points, so once the tray has been mount-
ed, it will be fixed and stable.

1

Mâm kệ Vinatech được chịu lực dàn đều so 
với các sản phẩm khác chỉ chịu lực ở 02 đầu 
nên khi gài mâm sẽ chắc chắn và không bị 
xê dịch.

2
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The Base shelf is welded by robots automatically 
to make the whole frame stability and aesthetical-
ly compared to other products welded by hand.

The width and thickness of shelf are larger and 
thicker than other same products.

A shelf is rolled automatically so they have sharp-
ness, aesthetics and safety.

Đế chân Vinatech được hàn bằng robot 
giúp khung chắc chắn và tăng tính thẩm mỹ 
so với các sản phẩm khác được hàn bằng 
tay.

3

Vinatech sử dụng chất liệu mâm tôn dày và 
rộng hơn mâm của các sản phẩm cùng loại.4

Mâm kệ Vinatech được cán tự động nên có 
độ sắc nét, thẩm mỹ và an toàn.5
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Tay bát kệ Vinatech có 04 vấu trong khi các 
sản phẩm khác cùng loại chỉ có 03 vấu nên 
độ chịu lực sẽ rất cao.

The bracket has been equipped 04 lugs in order to 
increase the bearing capacity than other same 
products with 03 lugs equipped.

Vinatech sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện 
tự động nên có độ dày mặt sơn cao hơn so 
với phương pháp sơn thủ công, giúp tăng độ 
bền và tuổi thọ lớp sơn, tăng tính thẩm mỹ.

Vinatech uses modern automatic powder coating 
technology to increase the thickness of layer 
surface than manual coating method, helping to 
increase the durability of the paint layer as well as 
increasing the aesthetics.

Tay bát kệ Vinatech có độ dày cao hơn so 
với các sản phẩm cùng loại, tăng độ an 
toàn, chắc chắn.

The bracket has been made with the thickness 
higher than other similar products which help to 
increase the stability and safety.

6

7

8
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Tay bát kệ Vinatech được mài giũa thon 
gọn, mịn màng, không bị sắc nhọn như các 
sản phẩm khác.

The bracket has been smoothed to avoid the sharp 
form.

Nẹp Mika bảo quản được tem giá sản phẩm 
không bị xê dịch và rớt ra ngoài.

The price tag keeper could help to fix the label 
without removability.

Rào chặn mâm to và chắc chắn hơn các 
sản phẩm khác, dễ dàng cài chắc chắn vào 
mâm kệ mà không bị đổ ngã.

The large and stable fence could be mounted with 
shelf firmly. 

9

10

11



Bàn thu ngân cao cấp (bộ)
-Mặt Inox ,viền nhựa,  thân 
sắt, sơn tĩnh điện
KT bàn chính :
-D1200 x R550 x C850
-D1500 x R550 x C850
-D1800 x R550 x C850
KT bàn máy : 
-D550 x R550 x C850

Premium Check (set)
- Stainless steel surface, 
plastic border, iron body, 
powder coating
Dimensions of main board
- L1200 x W550 x H850
- L1500 x W550 x H850
- L1800 x W550 x H850
Dimensions of desktop board
- L550 x W550 x H850

Xe đẩy hàng siêu thị (cái)
Loại 60 lít               
Loại 80 lít
Loại 120L

Shopping Trolley Cart (Piece)
60 liters             
80 liters                                 
120 liters             

Giỏ kéo siêu thị  (cái)
Kích thước:
D460 x R360 x C400 mm

Shopping Trolley Basket  (Piece)
Dimensions:
L460 x W360 x H400 mm

Làn nhựa dày quai nhựa 
Kích thước: D38xR28xC20
Thể tích chứa: 15.0kg

Plastic Shopping Basket  (Piece)
Dimensions: L38xW28xH20
Volume: 15.0kg

Móc treo đôi (cái)
- Phi 8 (dùng thanh ngang 
20x40)
- Dài 30 cm
- Dùng để treo hàng nặng: 
Chảo.

Double Gridwall Hooks
(For Grid Panel) (Piece)
- Ø8 (Horizontal bar 20x40)
- Length 30cm
- Uses for heavy product hanging

D. Phụ kiện / Accessory

HỒ SƠ NĂNG LỰC VINATECH GROUP42
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Móc bát đĩa (cái) Gridwall Plate Hanger (Piece)

Thanh ngang 20x40 (cái)
Dài 70 cm
Dài 90 cm 
Dài 120 cm
Dùng để treo hàng nặng

Horizontal bar 20x40 (Piece)
Length 70cm
Length 90cm
Length 120cm
Uses for heavy product hanging

Móc treo đơn phi 6
(dùng thanh ngang 13x26)
Dài 30 cm
Dùng để treo hàng nhẹ

Single Gridwall Hooks 
(Ø6, Horizontal bar 13x26)
Length 30cm
Uses for light product hanging

Móc treo đôi phi 6
(dùng thanh ngang 13x26)
Dài 30 cm
Dùng để treo hàng nhẹ

Double Gridwall Hooks  
(Ø6, Horizontal bar 13x26)
Length 30cm
Uses for light product hanging

Thanh ngang 13x26
Dài 70 cm
Dài 90
Dài 120
Dùng để treo hàng nhẹ

Horizontal bar 13x26
Length 70cm
Length 90cm
Length 120cm
Uses for light product hanging

Sọt để đồ khuyến mại, 
màu trắng, có thể dịch 
chuyển cao thấp
Kích thước: 
D900xR900xC900 mm

Sales Basket, White Color, 
layer  freely adjustable
Dimensions: 
L900xW900xH900 mm
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Giỏ mì dùng để đựng 
mì tôm, bimbim
Giỏ mì dài 70cm
Giỏ mì dài 90cm
Giỏ mì dài 120cm

Stainless steel basket
Length 70cm
Length 90cm
Length 120cm

Kệ trưng bày rau, củ, 
quả trong siêu thị
Kích thước:
D1300 x R670 x C1300
Chất liệu:
Sắt hộp sơn tĩnh điện

Fruit & Vegetable Display 
Rack
Dimensions:
L1300 x W670 x - H1300
Materials:
Powder coated iron tube

Meca gắn giá giỏ mì Mica Price Tag

Meca gắn giá móc treo Mica Price Tag
(For Gridwall Hooks)

Nẹp meka 700
Nẹp meka 900
Nẹp meka 1200

Nẹp meka 700
Nẹp meka 900
Nẹp meka 1200

Rào chặn mâm 70cm
Rào chặn mâm 90cm
Rào chặn mâm 120cm

Fence L70cm
Fence L90cm
Fence L120cm
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Kệ trung tải Vinatech được thiết kế theo nhu cầu 
của khách hàng với chức năng lưu trữ hàng hóa. 
Chúng ta có thể sử dụng kệ trung tải thích hợp cho 
nhiều sản phẩm khác nhau. Mỗi tầng có trọng tải 
từ  200 -  500kg. Kệ trung tải là giải pháp giúp tiết 
kiệm diện tích kho hàng, dễ dàng trong quá trình 
quản lý và kiểm soát sản phẩm, thuận tiện trong 
quá trình lưu trữ sản phẩm của doanh nghiệp. 
Chúng tôi có mẫu sẵn hoặc làm theo yêu cầu của 
khách hàng.

Đặc điểm nổi bật của kệ trung tải
• Hàng chất trực tiếp trên các tầng kệ bằng tole 
thép.
• Kệ được thiết kế mâm chắc chắn không cần dùng 
pallet.
• Phương tiện bốc dỡ: bằng tay hay xe thang di 
động, xe nâng.
• Dùng cho kho thường hay kho lạnh.
• Khả năng truy xuất: 100%.
• Khoảng cách giữa các mâm tầng có thể thay đổi 
được 
• Sản phẩm được tháo lắp dễ dàng, đơn giản với hệ 
thống bulong thông minh, hiện đại.

Medium Duty Rack has been designed flexibility 
according to customer options with the main 
function of storing products. These racks shall be 
applied for many different kinds of goods. The 
load capacity of each level beam from 200 - 
500kg. Medium Duty Rack is the smart choice and 
highly efficience solution for storage with advan-
tage of space saving and convenient in product 
management and control of process. We have 
samples available as most popular specifics or 
adjusting according to customer requirements.

Highlights of the Medium Duty Rack
• Products loaded directly on the level beam.
• Strengthen and steady beam without pallet 
support.
•Manual Loading/ Discharging or by forklift 
machines.
• Apply for Dry/ Frozen Warehouse.
• Accessibility: 100%
• Rack Level can be freely adjustable.
• Easy assemble and removable thanks for smart 
and modern bolt construction

A. Kệ trung tải A. Medium Duty Racking

2.Sản phẩm giá kệ kho hàng 2. Warehouse Racking

Đặc tính kỹ thuật
• Thép được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
JIS
• Độ võng cho phép ± 5%
• Xử lý bề mặt: công nghệ sơn tĩnh điện chống oxy 
hóa.
• Màu sơn tiêu chuẩn: Xanh cam.
• Có khả năng lưu trữ hàng hóa lên đến 500 
kg/tầng.
• Thiết kế theo phương pháp lắp ghép bulong, đai 
ốc
• Hệ số tải trọng an toàn cao (k=1,25)
• Tải trọng được phân bố đều trên hai thanh beam. 

Specifications
•  Steel material quality match with the Japanese 
standard JIS.

• Allowable Deflection ± 5%.

• Surface treatment: Anti-Oxidant Powder coating 
technology.

• Color: Orange Blue.

• Loading capacity: 500kg/ level.

• Easy to assemble via bolt, nut.

• High coefficient of safety loading capacity 
(k=1,25).

• Evenly distributed loads on two main beam.
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Specifications Of Medium Duty Rack
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỆ TRUNG TẢI

*Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options
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K! trung t"i/ Components #$n v%/ Unit Kích th&'c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  50 x 60 x 1,5 

$% dày mâm k#/  
Thickness of Steel Panel 

mm  0,8 

Tr&ng t'i/t(ng / Load/ level kg  500 kg/t(ng / 500kg/ Level 

Size L x W x H mm  1620 x 600 x 2000 

Công ngh# x) l* b+ m,t/ Surface treatment 
 

 S-n t.nh /i#n/ Powder Coating 

$% dày beam/ Thickness of beam mm 1,8 

Màu s0c/ Color 
 

 Xanh – Cam/ Blue - Orange 

L1i vào xe nâng/ Fork Spacers mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Thanh gi3ng beam/ Support Bar mm 20*20*1.2 

Thanh gi3ng omega/ Bracing Bar mm 20*40*1 
!
!
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Chi tiết cấu tạo kệ trung tải/ Detail of Medium Duty Rack
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Giá Kệ Drive-in là loại kệ kho lưu trữ chứa pallet 
hàng đồng nhất sản phẩm, mật độ hàng hóa lớn, 
hiệu quả đầu tư cao, loại bỏ diện tích kho dành 
cho lối đi. Đây là hệ thống kho chứa hàng cung cấp 
dung lượng lưu trữ tối đa bằng cách tận dụng gần 
như tất cả diện tích kho.

Drive-in Rack is highly economics efficiency due 
from saving full space of warehouse storage and 
eliminating storage area for aisles. These rack 
type are suitable for containing homogeneous 
pallets of products and large density. This system 
that provides maximum storage capacity by 
taking advantage of nearly all the warehouse 
space.

Đặc điểm nổi bật 
• Sử dụng được tối đa diện tích, không gian kho 
chứa hàng 
• Xe nâng có thể chủ động lấy hàng từ sâu bên 
trong.
• Phù hợp thiết kế với giải pháp "FILO" hoặc "FIFO" 
tùy vào nhu cầu kho chứa hàng
• Đáp ứng nhiều lĩnh vực công nghiệp gồm các 
ngành công nghiệp cơ bản, thực phẩm, và đặc biệt 
ngành thủy sản, kho lạnh... 
• Giảm diện tích dành cho lối đi xe nâng hàng. 
• Kệ Drive in được thiết kế với cấu trúc chắc chắn, 
an toàn theo tiêu chuẩn FEM (EU), đạt các tiêu 
chuẩn tốt nhất về tải trọng và độ an toàn. 
• Thi công lắp đặt một cách dễ dàng, nhanh 
chóng.

Highlights of the Drive-In Rack
•  Maximum utilization of warehouse space.
• Forklifts can take goods from deep inside actively.
• System design is suitable with "FILO" or "FIFO" 
method depend on storage demand.
• Meet a variety of industrial sectors demand 
including basic industries: food, seafood, cold 
storage ...
• Eliminating storage area for aisles
• Steady structure design, highly safety in compli-
ance with FEM (EU) standard, match with highest 
safety loads level.
• Easy and quick assembly.

Chi tiết cấu tạo kệ Drive-in/ Detail of  Drive-in Rack

B. Kệ drive in B. Drive-in Rack
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K! trung t"i/ Components #$n v%/ Unit Kích th&'c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  50 x 60 x 1,5 

$% dày mâm k#/  
Thickness of Steel Panel 

mm  0,8 

Tr&ng t'i/t(ng / Load/ level kg  500 kg/t(ng / 500kg/ Level 

Size L x W x H mm  1620 x 600 x 2000 

Công ngh# x) l* b+ m,t/ Surface treatment 
 

 S-n t.nh /i#n/ Powder Coating 

$% dày beam/ Thickness of beam mm 1,8 

Màu s0c/ Color 
 

 Xanh – Cam/ Blue - Orange 

L1i vào xe nâng/ Fork Spacers mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Thanh gi3ng beam/ Support Bar mm 20*20*1.2 

Thanh gi3ng omega/ Bracing Bar mm 20*40*1 
!
!
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Specifications
• Steel material quality match with the Japanese 
standard JIS.
• Powder Coating Technology.
• Allowable Deflection ± 5%.
• High coefficient of safety loading capacity 
(k=1,25).
• Manual Loading/ Discharging or by forklifts.
• Color: Orange - Blue – Grey (adjustable at Buyer’s 
option)

Đặc tính kỹ thuật
• Thép được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
JIS
• Bột sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn công nghiệp
• Độ võng cho phép ± 5%
• Hệ số tải trọng an toàn cao (k=1,25)
• Phương thức lấy hàng: bằng tay hoặc xe nâng
• Màu sơn tiêu chuẩn: Xanh – Cam – Xám (có thể 
thay đổi màu sơn theo yêu cầu khách hàng)

Kệ Selective là loại kệ để hàng tải trọng nặng, 
được thiết kế để lưu trữ hàng hóa trên pallet. Hàng 
được di chuyển và bốc xếp bằng xe nâng. Loại kệ 
này được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành 
công nghiệp, có thể chịu được điều kiện bảo quản 
khắc nghiệt như kho lạnh.

Selective Rack is type of heavy duty racks that suit 
for pallets storage (referred as “Pallect Rack”). 
Movable and Loading/ Unloading by forklifts. This 
type of rack is commonly used in a variety of indus-
tries sectors, able to withstand harsh storage 
conditions such as frozen warehouse.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỆ DRIVE IN
Specifications Of Drive-in Rack

*Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options

*Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options

C. Kệ Selective C. Kệ Selective C. Selective Rack

!"#$%&'(#$%)*%+,%&'-.&%+/%01234%2#%
)54627268&29#)%97%01234:2#%186+%

!

K! Drive in/ Components "#n v$/ Unit Kích th%&c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  68 x 90 x 1,5 

Tr$ng t%i/t&ng (2 palletx900kg)/ 

Load/ level (2 palletx900kg) 
kg  1800 

Size L x W x H mm  3070 x 2050 x 3500 

Công ngh# x' l( b) m*t/ Surface treatment 
 

 S+n t,nh -i#n/ Powder Coating 

./ dày beam nóc/ Thickness of Top Beam mm  120 x 50 x 1,8 

./ dày beam sau/ Thickness of Cross Beam mm 120 x 50 x 1,8 

Màu s0c/ Color 
 

 Xanh – Cam/ Blue - Orange 

Gi1ng khung h2i/ Bracing Bar mm  34 x 40 x 1,2 

L3i vào xe nâng/ Fork Spacers mm  Tùy ch4nh/ Freely Adjustable 

Pallet mm  1200 x 1000 x 1600 
!

"#$%&'!()!*+!,$-.,!,/0&!1$2!34&'!,5&$!1$6,!,$43!*$78!9:!1;!,$<!,=>!1$2&$!,$?8!>0-!1@-!
"#$?(?!4A89?!(B?1CDC14,C8&(!E-(,!D8/!/?D?//?&1?!4&F!4AG?!,8!4FE-(,!4,!H->?/I(!8B,C8&(!

!
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Đặc điểm nổi bật 
• Giúp quá trình xuất nhập hàng diễn ra nhanh 
chóng và thuận lợi. Việc quản lý hàng tồn kho 
cũng trở nên đơn giản.
• Không cần phải tuân theo nguyên tắc xuất nhập 
hàng FIFO hay LIFO, do xe nâng có thể tiếp cận 
trực tiếp hàng hóa cần lấy.
• Thiết kế của chúng linh hoạt, có thể thay đổi tùy 
theo sản phẩm, giúp tối đa hóa khả năng lưu trữ 
của kho.
• Kệ Selective có thể chứa hàng hóa với nhiều 
chủng loại, quy cách và kích thước khác nhau. 

Đặc tính kỹ thuật
• Thép được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
JIS
• Bột sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn công nghiệp
• Độ võng cho phép ± 5%
• Hệ số tải trọng an toàn cao (k=1,25)
• Phương thức lấy hàng: bằng tay hoặc xe nâng
• Màu sơn tiêu chuẩn: Xanh – Cam – Xám (có thể 
thay đổi màu sơn theo yêu cầu khách hàng)

Highlights of the Selective Rack
• Support to Stock in/ Stock out procedure quickly 
and smoothly. Easy for inventory management.
• No needs to follow the principle of FIFO/ LIFO 
method, as the forklifts could access the taken 
products directly.
• Felxible design, easy adjustable, maximizing 
storage capacity.
• Selctive Rack is suitable with a variety of prod-
ucts/ dimensions and specifications.

Specifications
• Steel material quality match with the Japanese 
standard JIS.
• Powder Coating Technology.
• Allowable Deflection ± 5%.
• High coefficient of safety loading capacity 
(k=1,25).
• Manual Loading/ Discharging or by forklifts.
• Color: Orange - Blue – Grey (adjustable at Buyer’s 
option)

Chi tiết cấu tạo kệ Selective/ Detail of Selective Rack
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C. Kệ Selective D. Kệ Double Deep

- Khung kệ Omega: Được thiết kế định hình, có 
khả năng chịu tải lên tới 9000 kg/khung. Kết cấu 
khung bao gồm các thanh giằng chéo bulon, chân 
đế. Trên khung có các lỗ cách đều nhau nên dễ 
dàng điều chỉnh khoảng cách giữa các tầng cao 
thấp. Sơn tĩnh điện màu xanh.

 - Thanh đỡ Beam: Có khả năng chịu tải trọng lên 
tới 1000kg (tải trọng phân phối đều trên 2 thanh 
beam song song), có móc 2 đầu liên kết chặt chẽ 
với khung thép, độ võng cho phép là 0,5% trên 
tổng chiều dài beam khi chất tải. Sơn tĩnh điện 
màu cam.

- Upright: Shapping Design, the loading capcity 
could up to 9000kg/ level. Frame structure 
includes bracing bar, foot plate. The rack level 
hight can be adjustable freely due from hold 
punched evenly on the upright.or.

- Beam Support: Able to bear loads up to 1000kg 
(load evenly distributed on 2 parallel beam bars), 
with 02 connected hooks mounted with the steel 
frame, the allowable deflection is 0.5% while load-
ing. Powder coating with orange col

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỆ SELECTIVE 
Specifications Of Selective Rack

Đây cũng là một dạng kệ chọn (selective), được 
tạo nên bởi 2 dãy kệ đôi giáp lưng vào nhau nhờ 
vậy diện tích sàn kho sử dụng tăng lên do giảm 
được không gian của các lối đi.

This rack is one type of Selective Rack which made 
up by 02 adjoining rack in order to save the ware-
house space efficiently from eliminating storage 
area for aisles.

D. Double Deep Rack

*Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options

B!NG THÔNG S" K# THU$T K% SELECTIVE  
SPECIFICATIONS OF SELECTIVE RACK 

 
 
 

K& Selective/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  68 x 90 x 1,5 

Tr$ng t%i/t&ng/ Load/ level kg  1000 (500kg/pallet) 

Size L x W x H mm  2790 x 1150 x 5000 

Công ngh# x' l( b) m*t/ Surface treatment 
 

 S+n t,nh -i#n/ Powder Coating 

./ dày beam/ Thickness of Beam mm  1,8 

Pallet 
 

1000 x 1000 

./ dày thanh support/ Thickness of Support Bar mm 1,4  

L0i vào xe nâng/ Fork Spacers mm Tùy ch1nh/ Freely Adjustable 

Màu s2c/ Color mm Xanh – Cam/ Blue - Orange 
 
 

*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 

 

B!NG THÔNG S" K# THU$T K% DOUBLE DEEP/ 
SPECIFICATIONS OF SELECTIVE RACK 

 
 

K& Double Deep/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  68 x 90 x 1,5 

Kích th!"c thanh support/ Support bar mm  48 x 45 x 1,4 

Tr$ng t%i/t&ng/ Load/ level kg  2000 kg/t&ng  

Size L x W x H mm  2880 x 2300 x 5000 

Công ngh# x' l( b) m*t/Surface treatment 
 

 S+n t,nh -i#n/ Powder Coating 

./ dày beam/ Thickness of Beam mm  120 x 50 x 1,8 

Kích th!"c thanh gi0ng/ Bracing bar mm  34 x 40 x 1,2 

L1i vào xe nâng/ Fork Spacers  mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Màu s3c/ Color   Xanh – Cam/ Blue - Orange 
 

*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 

*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 

 

Đặc điểm nổi bật 
• Các pallet ở phía sâu bên trong được đưa vào lấy 
ra bằng loại xe nâng đặc biệt với tay nâng kéo dài 
ra và càng nâng điều khiển được vào sâu bên 
trong để đưa pallet vào kệ và lấy ra khỏi kệ.
• Sức chứa hàng hóa trong kho cao hơn so với kệ 
Selective.

Highlights of the Double Deep Rack
•  Pallets on the deep inside are taken in/ out by a 
special type of forklift with extended fork and 
move inside to take the pallet in/ out of the system.
• Loading capacity is higher than Selective Rack.
• Optimize warehouse space from eliminating 
storage area for aisles.

!"#$%&'(#$%)*%+,%&'-.&%+/%01234%2#%
)54627268&29#)%97%01234:2#%186+%

!

K! Drive in/ Components "#n v$/ Unit Kích th%&c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  68 x 90 x 1,5 

Tr$ng t%i/t&ng (2 palletx900kg)/ 

Load/ level (2 palletx900kg) 
kg  1800 

Size L x W x H mm  3070 x 2050 x 3500 

Công ngh# x' l( b) m*t/ Surface treatment 
 

 S+n t,nh -i#n/ Powder Coating 

./ dày beam nóc/ Thickness of Top Beam mm  120 x 50 x 1,8 

./ dày beam sau/ Thickness of Cross Beam mm 120 x 50 x 1,8 

Màu s0c/ Color 
 

 Xanh – Cam/ Blue - Orange 

Gi1ng khung h2i/ Bracing Bar mm  34 x 40 x 1,2 

L3i vào xe nâng/ Fork Spacers mm  Tùy ch4nh/ Freely Adjustable 

Pallet mm  1200 x 1000 x 1600 
!

"#$%&'!()!*+!,$-.,!,/0&!1$2!34&'!,5&$!1$6,!,$43!*$78!9:!1;!,$<!,=>!1$2&$!,$?8!>0-!1@-!
"#$?(?!4A89?!(B?1CDC14,C8&(!E-(,!D8/!/?D?//?&1?!4&F!4AG?!,8!4FE-(,!4,!H->?/I(!8B,C8&(!
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• Tối ưu diện tích sử dụng sàn kho chứa khi khoảng 
trống giữa các hàng bị giảm xuống. 
• Giới hạn về tải trọng và độ cao phụ thuộc vào khả 
năng của xe nâng.
• Pallet để vào sâu lấy ra trước theo nguyên lý “Vào 
sau – Ra trước – (LIFO)”.

Đặc tính kỹ thuật
• Thép được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
JIS
• Bột sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn công nghiệp
• Độ võng cho phép ± 5%
• Hệ số tải trọng an toàn cao (k=1,25)
• Phương thức lấy hàng: bằng tay hoặc xe nâng
• Màu sơn tiêu chuẩn: Xanh – Cam – Xám (có thể 
thay đổi màu sơn theo yêu cầu khách hàng)

• Loading Capcity and Height level depend on 
forklift’s ability.
• Stock In – Stock out compliant with the LIFO 
principle.

Specifications
• Steel material quality match with the Japanese 
standard JIS.
•  Powder Coating Technology.
• Allowable Deflection ± 5%.
•High coefficient of safety loading capacity 
(k=1,25).
•  Manual Loading/ Discharging or by forklifts.
• Color: Orange - Blue – Grey (adjustable at Buyer’s 
option)

Cấu tạo chi tiết kệ Double Deep/ Detail of Double Deep Rack



B!NG THÔNG S" K# THU$T K% SELECTIVE  
SPECIFICATIONS OF SELECTIVE RACK 

 
 
 

K& Selective/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  68 x 90 x 1,5 

Tr$ng t%i/t&ng/ Load/ level kg  1000 (500kg/pallet) 

Size L x W x H mm  2790 x 1150 x 5000 

Công ngh# x' l( b) m*t/ Surface treatment 
 

 S+n t,nh -i#n/ Powder Coating 

./ dày beam/ Thickness of Beam mm  1,8 

Pallet 
 

1000 x 1000 

./ dày thanh support/ Thickness of Support Bar mm 1,4  

L0i vào xe nâng/ Fork Spacers mm Tùy ch1nh/ Freely Adjustable 

Màu s2c/ Color mm Xanh – Cam/ Blue - Orange 
 
 

*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 
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*Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỆ DOUBLE DEEP

Kệ Mezzanine hay còn được gọi là kệ sàn lửng, 
chứa được lượng tải trọng lên đến 5000kg. Giúp 
tối đa hóa không gian của kho hàng, nhà xưởng, 
văn phòng hay siêu thị,… để tăng chiều dọc của 
kho lên gấp đôi hoặc gấp ba lần phần diện tích bề 
mặt.
Kệ sàn Mezzanine là giải pháp tối ưu không gian 
lưu trữ hiệu quả mà không phải tốn thêm chi phí 
để xây dựng thêm nhà kho.

Đặc điểm nổi bật 
• Kệ sàn Mezzanine có thể thiết kế đa dạng kích 
thước phù hợp với mục đích sử dụng 
• Chịu được trọng tải lớn lên tới 5000 kg
• Tăng diện tích sử dụng lưu trữ hàng hóa từ 100% 
-  300% diện tích kho
• Dễ dàng tháo lắp và di chuyển nếu muốn chuyển 
vị trí kho.
• Kết hợp được với các loại giá kệ cùng hệ thống 
sàn khác nhau nhằm làm tăng không gian để lưu 
trữ hàng hóa.
• Với hệ thống kệ sàn Mezzanine, mặt bằng mới 
được tạo nhanh chóng, tiết kiệm chi phí hơn là 
việc xây dựng mới hay mở thêm nhà xưởng khác.

Mezzanine also known as Mezzanine Floor which 
can load the maximum capacity up to 5000kg, 
help to ultilize the space of warehouse, workshop, 
factory, office or supermarket efficiently by 
expanding double/ triple the surface area.
Mezzanine was selected as the most optimality 
choice for efficient economical storage solution 
at no additional expenses for new warehouse 
construction investment.

Highlights of Mezzanine
• Variety size and design which suitable for 
different demands.
• High load capacity up to 5000kg.
• Expanding double/ triple the surface area.
•  Easy assembly, removability.
• Easy mounting with similar shelves to utilize the 
space of storage.
• Saving cost by expanding the premises instead 
of new warehouse construction investment.

Specifications Of Selective Rack

E. Kệ sàn Mezzanine E. Mezzanine

B!NG THÔNG S" K# THU$T K% DOUBLE DEEP/ 
SPECIFICATIONS OF SELECTIVE RACK 

 
 

K& Double Deep/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# omega/ Upright mm  68 x 90 x 1,5 

Kích th!"c thanh support/ Support bar mm  48 x 45 x 1,4 

Tr$ng t%i/t&ng/ Load/ level kg  2000 kg/t&ng  

Size L x W x H mm  2880 x 2300 x 5000 

Công ngh# x' l( b) m*t/Surface treatment 
 

 S+n t,nh -i#n/ Powder Coating 

./ dày beam/ Thickness of Beam mm  120 x 50 x 1,8 

Kích th!"c thanh gi0ng/ Bracing bar mm  34 x 40 x 1,2 

L1i vào xe nâng/ Fork Spacers  mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Màu s3c/ Color   Xanh – Cam/ Blue - Orange 
 

*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 

*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 
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Đặc tính kỹ thuật
• Thép được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
JIS
• Bột sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn công nghiệp
• Độ võng cho phép ± 5% trên chiều dài thanh 
beam
• Hệ số tải trọng an toàn cao (k=1,25)
• Phương thức lấy hàng: bằng tay hoặc xe nâng
• Màu sơn tiêu chuẩn: Xanh – Cam – Xám (có thể 
thay đổi màu sơn theo yêu cầu khách hàng)

Specifications
• Steel material quality match with the Japanese 
standard JIS.
• Powder Coating Technology.
• Allowable Deflection ± 5%.
• High coefficient of safety loading capacity 
(k=1,25).
• Manual Loading/ Discharging or by forklifts.
• Color: Orange - Blue – Grey (adjustable at Buyer’s 
option).

Cấu tạo chi tiết kệ sàn Mezzanine/ Detail of Mezzanine

HỆ THỐNG SÀN MEZZANINE
12710 x 3100 x 3675
(Đơn vị tính =mm)
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Tải trọng phân bố đều 200kg/m2

Lan can thép hộp
20x40x1.0mm

Mặt sàn tôn nhám dầy 3.0mm
được ghép từ nhiều tấm nhỏ

bắt vít chỏm cầu định vị
xuống khung đỡ

Nan đỡ sàn
thép hộp 30x50x0.8mm

Khung cửa lật
thép hộp 30x50x0.8mm

mặt tôn dầy 3.0mm,
kích thước 1100 x 800 mm

Cầu thang bộ

MÔ TẢ VẬT LIỆU:
- Vật liệu thép: Thép tấm tương đương tiêu chuẩn Nhật Bản - JIS G3103
- Sơn phủ sơn tĩnh điện
- Kết cấu liên kết bằng móc ngàm, bulon chuyên dụng, lắp ráp tại kho hàng.
- Hệ số tải trọng an toàn tải trọng k = 1,25.
- Độ võng cho phép 0,5% trên chiều dài thanh beam.
- Thời gian bản hành 36 THÁNG.
- Dung sai nguyên vật liệu 5%.

MẦU SẮC :
- Chân kệ, thang sơn mầu xanh _E1337.
- Thanh beam, nan đỡ, lan can, mặt sàn chân đế sơn mầu da cam _E1336.
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Thanh beam chính
thép hộp 38x130x1.8mm

Chân kệ ghép
90x130x1.8mm

Thanh beam phụ
thép hộp 38x110x1.4mm

Thanh giằng chéo
thép hộp 30x60x1.4mm

1 cột có 04 nở sắt M12
định vị xuống sàn
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0

1990

Tay vin thép
hộp 20x40x1.0mm

Cuốn thang thép
hộp 38x110x1.4mm

Thanh beam giằng
hộp 38x110x1.4mm

Bậc tôn nhám
dầy 3.0mm

PH_VN_020719_2/2
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*Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỆ SÀN MEZZANINE
Specifications Of Mezzanine

B!NG THÔNG S" K# THU$T K% SÀN MEZZANINE/ 
SPECIFICATIONS OF MEZZANINE 

 

K& sàn Mezzanine/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# ghép/ Upright mm 90 x 130 x 1,8 

Nan $% sàn/ Floor Grating mm 30  x 50 x 0,8 

Tr&ng t'i/t(ng/ Load/ Level Kg/m2 200 

Size L x W x H mm 12710 x 3100 x 3675 

)* dày thanh beam gi+ng/  
Thickness of Bracing Beam 

mm 38 x 110 x 1,4 

Thanh beam chính/ Main Beam mm 38 x 130 x 1,8 

Thanh beam ph,/ Support Beam mm 38 x 110 x 1,4 

Lan can thép/ Perimeter 
Handrails 

mm 20 x 40 x 1 

Khung c-a l.t/ Flip Board mm 30 x 50 x 0,8 

Cu/n thang thép/ Staircase mm 38 x 110 x 1,4 

Tay v0n thép/ Stair baluster mm 20 x 40 x 1 

Chi1u cao xe nâng/ Forklifts 
Height 

mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Công ngh# x- l3 b1 m4t/  
Surface Treatment 

 S5n t6nh $i#n/ Powder 
Coating 

Màu s7c/ Color  Xanh – Cam – Xám/  
Blue – Orange - Grey 

 
*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 
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Kệ V lỗ đa năng được cấu tạo chủ yếu từ các thanh 
thép V có dập lỗ trên thanh. Các bộ phận của kệ là 
hoàn toàn tách rời và được ráp lại với nhau thành 
bộ kệ hoàn chỉnh không cần ốc vít. Ứng dụng của 
kệ sắt lỗ đa năng: Lưu trữ tài liệu, hồ sơ, kệ bán 
hàng, chứa đựng hàng hóa……

Đặc tính sản phẩm
 • Kệ được thiết kế với trọng lượng nhẹ, dễ dàng 
tháo lắp, di chuyển và thích hợp cho mọi diện tích 
nhà kho.
• Bảo vệ sản phẩm tránh được hiện tượng ẩm mốc, 
cháy nổ, dễ dàng sắp xếp lưu trữ hàng hóa.
• Các chi tiết lắp ghép đều được sử dụng bullong 
giúp dễ dàng tháo lắp và dịch chuyển.
• Dễ dàng điều chỉnh độ cao giữa các tầng tùy theo 
từng loại mặt hàng.
• Kệ có nhiều kích cỡ, chủng loại khác nhau cho 
khách hàng lựa chọn.
• Sử dụng cho các kho để thuốc bệnh viện, kệ để 
hàng tạp hóa, kệ thư viện, kệ sách, kệ để dàn âm 
thanh,…
• Giảm diện tích nhà kho giúp tiết kiệm không gian 
tối ưu. 

Đặc tính kỹ thuật
• Thép được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
JIS
• Bột sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn công nghiệp
• Độ võng cho phép ± 5%
• Hệ số tải trọng an toàn cao (k=1,25)
• Tải trọng cho phép 100 – 200 kg/ 1 mặt kệ
• Mặt kệ: Được sử dụng mâm tôn hoặc ván ép, ván 
MDF, Okal…
• Phương thức lấy hàng: bằng tay hoặc xe thang
• Màu sơn tiêu chuẩn: Xanh – Cam – Xám (có thể 
thay đổi màu sơn theo yêu cầu khách hàng)

Slotted Angel Rack was constructed mainly of 
upright/ beam with punching holes in the bar. The 
components parts are completely separate and to 
be mounted together into a fully frame without any 
screws. Variety of application: Storage of docu-
ments, goods, sales shelves, …

Highlights of Slotted Angel Rack
Compact Design, easy assembly and removability, 
suitable for variety of warehouse size.

• Protect the products against mold, fire and 
convenient storage. 

• Components parts are mounted with bolts help to 
easy assembly and removability.

• Easy to adjust the level height to fit with different 
type of goods.

• Variety of size and specifications.

• Variety of application: drugstore, grocery store, 
library, bookshelves, …

• Optimize the space of warehouse.

Specifications
• Steel material quality match with the Japanese 
standard JIS.

• Powder Coating Technology

• Allowable Deflection ± 5%.

• High coefficient of safety loading capacity 
(k=1,25).

• Load Capacity: 100 – 200kg/ level.

• Beam: Steel or chipboard, MDF, Okal, …

• Manual Loading/ Discharging or by forklifts.

• Color: Orange - Blue – Grey (adjustable at Buyer’s 
option).

F. Kệ V lỗ đa năng F. Slotted Angel Rack
B!NG THÔNG S" K# THU$T K% SÀN MEZZANINE/ 

SPECIFICATIONS OF MEZZANINE 
 

K& sàn Mezzanine/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# ghép/ Upright mm 90 x 130 x 1,8 

Nan $% sàn/ Floor Grating mm 30  x 50 x 0,8 

Tr&ng t'i/t(ng/ Load/ Level Kg/m2 200 

Size L x W x H mm 12710 x 3100 x 3675 

)* dày thanh beam gi+ng/  
Thickness of Bracing Beam 

mm 38 x 110 x 1,4 

Thanh beam chính/ Main Beam mm 38 x 130 x 1,8 

Thanh beam ph,/ Support Beam mm 38 x 110 x 1,4 

Lan can thép/ Perimeter 
Handrails 

mm 20 x 40 x 1 

Khung c-a l.t/ Flip Board mm 30 x 50 x 0,8 

Cu/n thang thép/ Staircase mm 38 x 110 x 1,4 

Tay v0n thép/ Stair baluster mm 20 x 40 x 1 

Chi1u cao xe nâng/ Forklifts 
Height 

mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Công ngh# x- l3 b1 m4t/  
Surface Treatment 

 S5n t6nh $i#n/ Powder 
Coating 

Màu s7c/ Color  Xanh – Cam – Xám/  
Blue – Orange - Grey 

 
*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 
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Chi tiết cấu tạo kệ V lỗ đa năng/ Details of Angel Slotted Rack

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỆ V LỖ ĐA NĂNG
Specifications Of Angel Slotted Rack

*Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options

!"#$%&'(#$%)*%+,%&'-.&%+/%0%12%34%#5#$6%
)789:;:94&:<#)%<;%4#$81%)1<&&8=%>49+%

!

K! V" #a n$ng / Components %&n v' / Unit Thông s( / Dimensions 

Kích th!"c chân tr#/ Upright mm  30x50/40x60 

$% dày mâm k&/ Thickness of Beam mm  0,8 

Tr'ng t(i/t)ng/ Load/ Level kg  100 - 200 

Kích th!"c / Size L x W x H mm  1000x500x2200 

Công ngh& x* l+ b, m-t/ 

Surface treatment 

 
 S.n t/nh 0i&n/  

Powder Coating 

$% dày chân tr#/ Length of Upright mm  1,0 

Màu s1c/ Color 
 

 Xanh – Cam – Xám/  

Blue – Orange - Grey 

!
"#$%&'!()!*+!,$-.,!,/0&!1$2!34&'!,5&$!1$6,!,$43!*$78!9:!1;!,$<!,=>!1$2&$!,$?8!>0-!1@-!
"#$?(?!4A89?!(B?1CDC14,C8&(!E-(,!D8/!/?D?//?&1?!4&F!4AG?!,8!4FE-(,!4,!H->?/I(!8B,C8&(!

!

!

Các lo!i kích th"#c thanh beam $áp %ng 
Standard dimensions of BEAM bar 

 
 

Mã 
Code 

Dài (mm) 
Length (mm) 

R&ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness 

(mm) 

Tr'ng t(i (kg)/ 
c)p Beam 

Load Capacity/ 
Beam level 

Hình (nh 
Image 

BEAM-01 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 500 - 700  

BEAM-02 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 800 - 1000 

BEAM-03 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 1100 - 1500 

BEAM -04 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 1600 - 2000 

BEAM-05 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 2100 - 2500 

BEAM-06 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 2600 - 3000 

 

!

Các lo!i kích th"#c omega $áp %ng 
Standard dimensions of Upright 

 
 

Mã 

Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R&ng (mm) 

Width (mm) 

Dày(mm) 

Thickness (mm) 

Tr'ng t(i 
(kg)/khung $)u h*i 

Load Capacity/ Unit 

Hình !nh 

Images  

OMEGA-01 1000 - 12000 90 1.5 - 1.8 9000 - 10000  

OMEGA -02 1000 - 12000 100 1.5 - 1.8 10100 - 11000 

OMEGA -03 1000 - 12000 110 1.5 - 1.8 11100 - 12000 

OMEGA -04 1000 - 12000 120 1.5 - 1.8 12100 - 13000 

 

!

B!NG THÔNG S" K# THU$T K% SÀN MEZZANINE/ 
SPECIFICATIONS OF MEZZANINE 

 

K& sàn Mezzanine/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# ghép/ Upright mm 90 x 130 x 1,8 

Nan $% sàn/ Floor Grating mm 30  x 50 x 0,8 

Tr&ng t'i/t(ng/ Load/ Level Kg/m2 200 

Size L x W x H mm 12710 x 3100 x 3675 

)* dày thanh beam gi+ng/  
Thickness of Bracing Beam 

mm 38 x 110 x 1,4 

Thanh beam chính/ Main Beam mm 38 x 130 x 1,8 

Thanh beam ph,/ Support Beam mm 38 x 110 x 1,4 

Lan can thép/ Perimeter 
Handrails 

mm 20 x 40 x 1 

Khung c-a l.t/ Flip Board mm 30 x 50 x 0,8 

Cu/n thang thép/ Staircase mm 38 x 110 x 1,4 

Tay v0n thép/ Stair baluster mm 20 x 40 x 1 

Chi1u cao xe nâng/ Forklifts 
Height 

mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Công ngh# x- l3 b1 m4t/  
Surface Treatment 

 S5n t6nh $i#n/ Powder 
Coating 

Màu s7c/ Color  Xanh – Cam – Xám/  
Blue – Orange - Grey 

 
*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 
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CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC BEAM ĐÁP ỨNG
Standard dimensions of Beam bar

!"#$%&'(#$%)*%+,%&'-.&%+/%0%12%34%#5#$6%
)789:;:94&:<#)%<;%4#$81%)1<&&8=%>49+%

!

K! V" #a n$ng / Components %&n v' / Unit Thông s( / Dimensions 

Kích th!"c chân tr#/ Upright mm  30x50/40x60 

$% dày mâm k&/ Thickness of Beam mm  0,8 

Tr'ng t(i/t)ng/ Load/ Level kg  100 - 200 

Kích th!"c / Size L x W x H mm  1000x500x2200 

Công ngh& x* l+ b, m-t/ 

Surface treatment 

 
 S.n t/nh 0i&n/  

Powder Coating 

$% dày chân tr#/ Length of Upright mm  1,0 

Màu s1c/ Color 
 

 Xanh – Cam – Xám/  

Blue – Orange - Grey 

!
"#$%&'!()!*+!,$-.,!,/0&!1$2!34&'!,5&$!1$6,!,$43!*$78!9:!1;!,$<!,=>!1$2&$!,$?8!>0-!1@-!
"#$?(?!4A89?!(B?1CDC14,C8&(!E-(,!D8/!/?D?//?&1?!4&F!4AG?!,8!4FE-(,!4,!H->?/I(!8B,C8&(!

!

!

Các lo!i kích th"#c thanh beam $áp %ng 
Standard dimensions of BEAM bar 

 
 

Mã 
Code 

Dài (mm) 
Length (mm) 

R&ng (mm) 
Width (mm) 

Dày (mm) 
Thickness 

(mm) 

Tr'ng t(i (kg)/ 
c)p Beam 

Load Capacity/ 
Beam level 

Hình (nh 
Image 

BEAM-01 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 500 - 700  

BEAM-02 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 800 - 1000 

BEAM-03 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 1100 - 1500 

BEAM -04 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 1600 - 2000 

BEAM-05 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 2100 - 2500 

BEAM-06 2000 - 4000   900 - 1200 1.5 - 1.8 2600 - 3000 

 

!

CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC THANH OMEGA ĐÁP ỨNG
Standard dimensions of Omega bar

Các lo!i kích th"#c omega $áp %ng 
Standard dimensions of Upright 

 
 

Mã 

Code 

Dài (mm) 

Length (mm) 

R&ng (mm) 

Width (mm) 

Dày(mm) 

Thickness (mm) 

Tr'ng t(i 
(kg)/khung $)u h*i 

Load Capacity/ Unit 

Hình !nh 

Images  

OMEGA-01 1000 - 12000 90 1.5 - 1.8 9000 - 10000  

OMEGA -02 1000 - 12000 100 1.5 - 1.8 10100 - 11000 

OMEGA -03 1000 - 12000 110 1.5 - 1.8 11100 - 12000 

OMEGA -04 1000 - 12000 120 1.5 - 1.8 12100 - 13000 

 

!

B!NG THÔNG S" K# THU$T K% SÀN MEZZANINE/ 
SPECIFICATIONS OF MEZZANINE 

 

K& sàn Mezzanine/ Components '(n v)/ Unit Kích th*+c/ Dimensions 

Kích th!"c chân k# ghép/ Upright mm 90 x 130 x 1,8 

Nan $% sàn/ Floor Grating mm 30  x 50 x 0,8 

Tr&ng t'i/t(ng/ Load/ Level Kg/m2 200 

Size L x W x H mm 12710 x 3100 x 3675 

)* dày thanh beam gi+ng/  
Thickness of Bracing Beam 

mm 38 x 110 x 1,4 

Thanh beam chính/ Main Beam mm 38 x 130 x 1,8 

Thanh beam ph,/ Support Beam mm 38 x 110 x 1,4 

Lan can thép/ Perimeter 
Handrails 

mm 20 x 40 x 1 

Khung c-a l.t/ Flip Board mm 30 x 50 x 0,8 

Cu/n thang thép/ Staircase mm 38 x 110 x 1,4 

Tay v0n thép/ Stair baluster mm 20 x 40 x 1 

Chi1u cao xe nâng/ Forklifts 
Height 

mm Tùy ch2nh/ Freely Adjustable 

Công ngh# x- l3 b1 m4t/  
Surface Treatment 

 S5n t6nh $i#n/ Powder 
Coating 

Màu s7c/ Color  Xanh – Cam – Xám/  
Blue – Orange - Grey 

 
*Thông s! k" thu#t trên ch$ mang tính ch%t tham kh&o và có th' tùy ch$nh theo yêu c(u 
*These above specifications just for referrence and able to adjust at Buyer’s options 

 



HỒ SƠ NĂNG LỰC VINATECH GROUP58

Phụ kiện kệ chứa hàng, kệ kho hàng đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc tăng khả năng kiểm soát 
sản phẩm khi sử dụng giá kệ nói chung và hiệu quả 
sử dụng vận hành kho nói riêng. Sử dụng phụ kiện 
như biển hiệu thông báo các dãy giá kệ, biển 
thông báo trọng tải, nhãn dán thanh beam,… giúp 
chúng ta quản lý hàng hóa khoa học và dễ dàng. 

Accessory contribute its essential function in 
cotrolling and enhancing the efficiency in opera-
tion. Using the accessory (ID Card, Load Sign, 
Price Tag) could help us to control the storage 
progress scientifically and easily.

Biển hiệu thông báo các dãy giá kệ/ ID Card

G. Phụ kiện kệ kho hàng G. Accessory
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Biển hiệu thông báo tải trọng/ Load Sign 

Nhãn dán thanh beam/ Label Tag
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DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CUSTOMER SERVICE

Vinatech Group always make attention in tech-
nology innovation of storage solutions that 
suitable with variety of customer demands.

Our mission is enhancing product quality 
constantly with the slogan "Towards perfect qual-
ity". Innovating smart warehouse racking system 
to match with every customer demand.

Vinatech quan tâm đến việc sáng tạo các hệ 
thống kệ kho thông minh giải quyết tốt nhất nhu 
cầu từ phía khách hàng. 
Nhiệm vụ của chúng tôi là không ngừng cải tiến 
chất lượng sản phẩm với slogan “Hướng đến chất 
lượng hoàn hảo”. Sáng tạo nhiều hơn nữa hệ thống 
kệ kho thông minh giải quyết mọi khó khăn khách 
hàng đưa ra. 

Công nghệ sáng tạo và đổi mới

Creative technology and innovation

Vinatech luôn nỗ lực sáng tạo, đổi mới; đảm bảo 
chất lượng để tăng giá trị sản phẩm. Đảm bảo 
khách hàng được trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ 
tốt nhất.

Vinatech Group always strives to prioritize the 
pratical Customer right and benefit by means of 
innovating and enhancing the products quality 
creatively as well as Customer service in the 
purpose of maximize the Customer satisfaction.
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Vinatech Group guarantee the product quality that 
match with ISO 9001:2015 standard. All products 
shall be guarantted within the warranty period.

Vinatech Group always focus in constructing a 
solid warehouse system, sustainability with the 
most reasonable price in the market.

Vinatech đảm bảo khâu kiểm soát chất lượng sản 
phẩm đúng quy chuẩn theo ISO 9001 : 2015. Tất cả 
đơn hàng đều được bảo hành trong thời gian sử 
dụng. 

Sự bảo đảm Guarantee

Vinatech luôn chú trọng xây dựng một hệ thống kệ 
kho chắc chắn, bền vững, giá cả hợp lý nhất thị 
trường.

Chất lượng & Giá trị Quality & Value

Vinatech sẵn sàng lắng nghe và cải tiến công 
nghệ sản xuất, các mẫu sản phẩm phù hợp với 
yêu cầu khách hàng. Giúp khách hàng giải quyết 
nhanh nhất mọi vấn đề. Chúng tôi hạnh phúc khi 
làm cho khách hàng của chúng tôi hài lòng.

Vinatech Group is willing to listen and innovate the 
production technology, develope product model 
to match with customer requirements and solve 
the problem. We are happy when our customer 
satisfied.

Chăm sóc khách hàng 

Customer Service



DỰ ÁN TIÊU BIỂU
VINATECH GROUP 
TYPICAL PROJECTS
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1. DỰ ÁN KỆ KHO HÀNG 
WAREHOUSE RACKING PROJECTS

Dự án: Kệ kho hàng Aeon Mall
Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục thi công: Kệ trung tải

Project: Aeon Mall Warehouse Rack System,
Ha Dong District, Ha Noi City, Vietnam

Works: Medium Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng
Công ty Vietjet Air – Hà Nội 

Hạng mục thi công: Kệ trung tải

Project: Vietjet Air Warehouse Rack System
Ha Noi City, Vietnam

Works: Medium Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng Công ty Premo
Việt Nam – Đà Nẵng 

Hạng mục thi công: Kệ tải nặng 

Project: Vietnam Premo Ltd Warehouse Rack System
Da Nang City

Works: Heavy Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng Công ty Hanacans
– Đà Nẵng 

Hạng mục thi công: Kệ tải nặng

Project: Hanacans Warehouse Rack System
Da Nang City, Vietnam

Works: Heavy Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng Công ty Draho
Việt Nam – Đà Nẵng

Hạng mục thi công: Kệ tải nặng 

Project: Vietnam Draho Co. Ltd Warehouse Rack System
– Da Nang City, Vietnam

Works: Heavy Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng Công ty Makita
Việt Nam – Bình Dương 

Hạng mục thi công: Kệ tải nặng

Project: Vietnam Makita Co. Warehouse Rack System
 – Binh Duong Province, Vietnam

Works: Heavy Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng
Chuỗi thời trang ROUTINE – Hà Nội 

Hạng mục thi công: Kệ tải nặng 

Project: ROUTINE Fashion Warehouse Rack System
– Ha Noi City, Vietnam

Works: Heavy Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng
Công ty Việt Quang – Quảng Nam 

Hạng mục thi công: Kệ tải nặng

Project: Viet Quang Co. Warehouse Rack System
– Quang Nam Province, Vietnam

Works: Heavy Duty Rack
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Dự án: Kệ kho hàng
Công ty STD Đà Nẵng 

Hạng mục thi công: Kệ trung tải

Project:  STD Co. Warehouse Rack System
– Da Nang City, Vietnam

Works: Medium Duty Rack
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2. DỰ ÁN KỆ SIÊU THỊ
SUPERMARKET SHELF

Dự án: Siêu thị LOTTE Mart Cầu Giấy
298 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project: LOTTE Mart Cau Giay Supermarket
298 Cau Giay Str., Quan Hoa Wrd., Cau Giay Dist.,
Ha Noi City, Vietnam

Works: Supermarket Shelf

Dự án: Hệ thống siêu thị BigC
- Buôn Ma Thuột

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project: BigC supermarket system
- Buon Ma Thuot

Works: Supermarket Shelf
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Dự án: Hệ thống siêu thị Lan Chi – Hà Nội

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project:  Lan Chi Supermarket Chain
– Ha Noi City, Vietnam

Works: Supermarket Shelf

Dự án: Hệ thống siêu thị Mykingdom – Hà Nội

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project:Mykingdom Kid Toy Store
– Ha Noi City, Vietnam

Works: Supermarket Shelf

Dự án: Hệ thống siêu thị BigC An Lạc 
- Hồ Chí Minh 

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project: An LacLac BigC  supermarket system
- Ho Chi Minh

Works: Supermarket Shelf
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Dự án: Hệ thống kệ siêu thị Con Cung
– Hà Nội và Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project:  Con Cung Mom & Baby Store
– Ha Noi City and Ho Chi Minh City, Vietnam

Works: Supermarket Shelf

Dự án: Chuỗi siêu thị mẹ và bé Kids Plaza
tại  TP. Hồ Chí Minh 

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project: Kids Plaza Mom & Baby Store
– Ho Chi Minh City, Vietnam

Works: Supermarket Shelf
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Dự án: Hệ thống siêu thị Co.op Mart
– Hà Nội và Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project: Co.op Mart Supermarket Chain
– Ha Noi City and Ho Chi Minh City

Works: Supermarket Shelf

Dự án: Hệ thống siêu thị 10K – Lamason,
Viet Mart, D- Mart, Miniti – Hà Nội

Hạng mục thi công: Kệ siêu thị

Project: 10K Minimart Chain - Lamason,
Viet Mart, D- Mart, Miniti – Ha Noi City, Vietnam

Works: Supermarket Shelf
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VINATECH HOÀN THÀNH DỰ ÁN
KỆ SIÊU THỊ VINMART TRONG VÒNG 7 NGÀY

Vinatech Group Complete
The Vinmart Supermarket Project Within 07 Days

Siêu thị VinMart
- Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vinmart Minimart – Khue My,
Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam

Siêu thị VinMart
- Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vinmart Minimart - Khue Trung,
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam

Siêu thị VinMart
– Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vinmart Minimart – My An, 
Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam

Siêu thị VinMart
– Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vinmart Minimart- Hoa Tho Tay, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam
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Siêu thị VinMart – Bùi Tấn Diên, Đà Nẵng

Vinmart Minimart
– Bui Tan Dien Str., Da Nang City, Vietnam

Siêu thị VinMart 
– Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Vinmart Minimart – Hai Thanh Wrd.,
Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam

Siêu thị Vin Mart
 –  TP Đông Hà, Quảng Trị

Vinmart Minimart
 – Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam

Siêu thị VinMart – Xuân Phú, TP Huế

Vinmart Minimart
– Xuan Phu Wrd., Hue City, Vietnam

Siêu thị VinMart 
– Điện Biên Phủ, Trường An, TP Huế

Vinmart Minimart – Dien Bien Phu Str., 
Truong An Wrd., Hue City, Vietnam

Siêu thị VinMart – Nguyễn Du, Hà Tĩnh

Vinmart Minimart
– Nguyen Du Str., Ha Tinh Province, Vietnam
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Siêu thị Vinmart 
- Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Vinmart Minimart – Tan Thinh Wrd., 
Thai Nguyen City, Vietnam

Vinmart
 – P.Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Vinmart Minimart – Phan Dinh Phung Wrd., 
Thai Nguyen City, Vietnam

Siêu thị VinMart 
– P. Phong Khuê, TP. Bắc Ninh

Vinmart Minimart 
– Phong Khue Wrd., Bac Ninh City

Siêu thị VinMart 
– P.Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

Vinmart Minimart
 – Hoang Van Thu Wrd., Lang Son City
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3. DỰ ÁN KỆ QUẢNG CÁO
ADVERTISING SHELF PROJECTS
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KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC 
CLIENTS AND PARTNERS
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Nhà máy miền bắc: Tam Hiệp, Phúc Thọ, TP.Hà Nội
Nhà máy miền Nam: Lô C2-7, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM

CHI NHÁNH VINATECH
Hà Nội: Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Đà Nẵng: Số 194 Nguyễn Bính, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Hồ Chí Minh: Lô C2-7, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại: 086.759.9999
Website: vinatechgroup.vn - vinatech.net.vn  -  vinatechjsc.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM 

FACTORY
Northern Factory: Tam Hiep Commune, Phuc Tho Town, Ha Noi City
Southern Factory: Lot C27, N7 Strt., Tan Phu Trung Industrial Zone,
Cu Chi District, Ho Chi Minh City.

VINATECH OFFICE
Northern Factory: Tam Hiep Commune, Phuc Tho Town, Ha Noi City
Southern Factory: Lot C27, N7 Strt., Tan Phu Trung Industrial Zone,
Cu Chi District, Ho Chi Minh City.

Tel: 086.759.9999
Website: vinatechgroup.vn - vinatech.net.vn  -  vinatechjsc.vn

VIETNAM VINATECH GROUP JOINT STOCK COMPANY


