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THƯ NGỎ
Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG
Lời ñầu thay mặt cho toàn thể CBCNV xin gửi ñến quý khách hàng lời tri ân, lời chào và lời chúc tốt
ñẹp nhất!
Là một công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu va gia công các sản phẩm cơ
khí chuyên dùngcho ngành công nghiệp nhu cơ khí chế tạo, ñóng tàu, kết cấu khung nhà thép, CMC ñã và ñang
lỗ lực cố gắng hết mình nhằm ñáp ưng nhu cầu của khách hàng, góp một phần xây dựng ñất nước ngày càng
giàu mạnh sánh ngang cùng bạn bè năm châu như Bác Hồ hăng mong ước.
Mong muốn trở thành một trong những nhà cung cấp thép chuyên nghiệp nhất Việt Nam.CMC ñã và
ñang nâng cao chất lượng phục vụ ñem ñến cho khách hàng niềm tin, những sản phẩm chất lượng tốt nhất, giá
thành cạnh tranh nhất với tiêu chí “Phục vụ hết mình vì lợi ích của khách hàng”
Các sản phẩm chủ yếu mà CMC cung cấp:
1- Thép hình : H-I-V-U với ñủ chủng loại và kích cỡ khác nhau .Mác thép SS400 –SS540 CT3 – C45 theo
tiêu chuẩn quốc tế JIS 3101 và TCVN…..
2- Thép tấm , thép cuộn: Các mác thép như SS400 – SS540 – Q 235 – Q345, theo tiêu chuẩn quốc tế, các
loại thép chịu lực cao và chống mài mòn …
3- Thép ống : Ống thép ñúc áp lực (Dùng trong ngành cơ khí nồi hơi, dẫn dầu, ga và khí….),ống thép
hàn, ống thép mạ kẽm với ñường kính phi từ 12 ñến 710 với các ñộ dày ña dạng …Mác thép C20 –
CT3 ...theo các tiêu chuẩn ASTM – API – DIN - TCVN….
4- Thép Vuông ñặc: Từ 10 x 10; 12 x 12; 14 x 14; 16 x 16; 18 x 18; 20 x 20; 22 x 22. Ngoài ra chúng tôi
còn nhận ñặt theo yêu cầu với số lượng lớn …Mác thép CT3, SS400 … Theo tiêu chuẩn TCVN.
5- Thép tròn trơn : Φ 10, 14, 16, 18, 20, 25, 30 x 6.000
6- Lưới thép kéo dãn các loại XG, XS, CT, CH,….Lưới thép kéo dãn ñược sản xuất trên dây truyền hiện
ñại khép kín của Nhật – ðài Loan. Mác thép SS400 Tiêu chuẩn JIS 3101.
Sản phẩm ñược ứng dụng trong các lĩnh vực: Làm mặt sàn giàn giáo trên không, Bậc cầu thang, Lan can
dải phân cách, Vách nhăn Ki Ốt, sàn ươm cây giống …
Có rất nhiều ưu ñiểm và hiện ñại: Dễ gia công, dễ vận chuyển, nhẹ, bền, kinh tế và ðẸP
7- Lưới thép B40 : Kéo sợi tròn 2 ly x 20 x 20, 25x25, 3 ly x 45 x 45, 3ly x 65 x 65…
8- Sản xuất Cốt pha – Xà Gồ - Giàn Giáo xây dựng theo TCVN……………………
9- Tôn sóng uốn vòm, mái lợp cho các dây truyền băng tải. Là sản phẩm mới ứng dụng làm mái lợp cho
các dây truyền băng tải ngoài trời không cần khung xương.
10- Chặt, cắt, chấn Bản Mã theo yêu cầu. Với ñộ dày lên ñến 22mm.
Rất mong nhận ñược sự ủng hộ, góp ý của quý khách hàng ñể CMC càng ngày càng lớn mạnh và phát
triển cùng nước nhà .
CMC NIỀM TIN CHO BẠN, CMC PHỤC VỤ VÌ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG !
Giám ðốc
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