TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Giới thiệu về công ty

Ngành nghề chính

Quy mô của công ty

Công ty TNHH nội thất Sĩ
Tấn với 100% vốn đầu tư của
Việt Nam chuyên về thiết kế, thi
công và sản xuất nội thất cao
cấp - quảng cáo.
Trải qua hơn 10 năm thành
lập, từ một cơ sở sản xuất gia
công nhỏ năm 2006, đến nay
Công ty Sĩ Tấn đã dần khẳng định
được vị thế của một công ty Thiết
kế -Sản xuất –Thi công hàng đầu
tại Việt Nam.

Thiết kế, sản xuất, thi công
showroom trưng bày của tất cả
các ngành nghề; thi công lắp đặt
các gian hàng triển lãm; lắp đặt thi
công nội thất văn phòng; sản xuất
và thi công nội thất nhà ở, chung
cư, biệt thự, khách sạn hạng
sang...

Với nhà máy có diện tích
10.000m2 và có hơn 200 cán bộ
nhân viên làm việc, cùng với các
trang thiết bị máy móc hiện đại
nhập khẩu từ Châu Âu như Ý,
Đức, Nhật, Taiwan, Trung Quốc...
Sĩ Tấn được xem là một trong
những công ty có qui mô và tầm
ảnh hưởng lớn trong ngành trang
trínội thất thiết kế thi công.

GIẢI PHÁP CỦA VẠN SỰ LỢI
Từ những năm đầu cung
cấp các dòng máy Laser, với
nhu cầu sản xuất và yêu cầu
cao của sản phẩm Sĩ Tấn
đang sản xuất. VSL đã tư vấn
và đưa ra giải pháp cho dòng
máy Laser cắt MICA phục vụ
ngành quảng cáo nội thất và
thiết kế showroom. Giải quyết
được yêu cầu cao của sản
phẩm về độ bóng, độ chính
xác, hạn chế khâu cắt khò thủ
công. Hiện tại Sĩ Tấn đã có 6
máy cắt Laser phi kim loại và
dòng hỗn hợp hai trong một
chuyên trị cho Inox mỏng.

Máy laser phi kim loại
năm 2010

Anh Lý Quốc Thịnh
đang thử máy tại cơ sở
Sĩ Tấn
Bước tiếp đến dòng sản xuất nội thất và showroom chuyên sử
dụng Inox trộn lẫn với gỗ và mica hiện đại. Để giải quyết các đường
cắt sắc nét, các góc chấn có độ R siêu đẹp, độ chính xác cao. VSL đã
tư vấn và giới thiệu bộ sản phẩm: Máy cắt Laser Fiber, Máy phay rãnh
CNC và máy chấn tôn CNC. Đến nay bộ sản phẩm này được sử dụng
rất hiệu quả, sản xuất ra những sản phẩm cực kỳ chất lượng và đảm
bảo tính thẩm mỹ theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Máy cắt laser fiber

Máy chấn tôn

Máy phay rãnh

Lấn sâu vào ngành thiết kế nội thất công nghiệp, sang trọng và
hiện đại, với dòng máy dán cạnh toàn tự động hai trong một (dán cạnh
thẳng và cạnh nghiêng) hiện đại nhất Việt Nam. Hiện nay, với hai cụm
dán riêng biệt, đã giúp Sĩ Tấn tiết kiệm được chi phí đầu tư thay vì
phải mua hai máy, tiết kiệm được thời gian điều chỉnh máy và tiết kiệm
được diện tích nhà xưởng.
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