
THIẾT BỊ INOX HAYEN

THIẾT BỊ INOX HÀ YẾN ĐƯỢC SẢN XUẤT DÂY CHUYỀN 

HIỆN ĐẠI, CUNG CẤP CHO CÁC DỰ ÁN 

TRONG NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 



NĂNG LỰC SẢN XUẤT 
THIẾT BỊ INOX

NĂNG LỰC

 SẢN XUẤT

Năng lực
nghiên cứu 

Năng lực 
thiết kế

Năng lực 
công nghệ

Năng lực
máy móc

Năng lực 
nhà cung cấp
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Năng lực
nhân sự



ĐẦU VÀO/CHẤT LIỆU INOX

Hà Yến nhập khẩu inox từ những nhà cung cấp có thương hiệu trên thị trường: Thyssenkrupp, Possco, Daiichi - Nhật Bản 

Nhà cung cấp inox

Chất liệu sử dụng

Các loại inox sử  dụng:  inox 430, inox 316, inox 304, inox 430

Các bề mặt của inox 

No.2B
No.3

No.4 BA No.2D

Black Stainless steel
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Sử dụng inox tấm trong sản xuất

Ưu điểm khi sử dụng inox tấm so với inox cuộn

- Bề mặt inox tấm phẳng,  không bị cong vênh 

- Khi sử dụng inox tấm rất dễ phát hiện ra các lỗi

xước bề mặt, gãy, xước và từ đó sẽ loại bỏ,

không đưa vào sản xuất sản phẩm. 



NGHIÊN CỨU/THIẾT KẾ

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, sáng tạo trong thiết kế và nghiên cứu sản phẩm.

- Kỹ sư thiết kế chế tạo sản phẩm: 12 người 

- Kỹ sư nghiên cứu cải tiến test sản phẩm: 5 người

- Kỹ thuật viên kiểm soát chất lượng: 3 người

Luôn trú trọng cải tiến và phát triển sản phẩm.

Thiết kế phù hợp, tiện dụng, an toàn cho người vận hành và thân thiện với môi trường.

Công nghệ sản xuất và máy móc hiện đại để sản phẩm luôn đi đầu về chất lượng thẩm mỹ.

- Máy móc chính: 15 máy CNC và NC

- Máy móc hỗ trợ: 60 thiết bị

4 Nhà sản xuất và nhà thầu

thiết bị bếp và giặt là công nghiệp 



CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Hàn nối 2 tấm phôi bằng máy hàn chuyên dụng giúp mối hàn 

có chất lượng cao: Mối hàng phẳng, đẹp, đảm bảo độ bền mối hàn.

Chất lượng mối hàn ổn định, không phụ thuộc vào tay nghề. 

Mài 2 tấm phôi, cạnh góc hàn bằng máy hàn NC chuyên dụng 

giúp sản phẩm phẳng, tính thẩm mỹ cao.

Chất lượng mài, đánh xước ổn định vì không phụ thuộc vào tay nghề.

Hệ thống máy bằng CNC hoàn tự động tạo ra sản phẩm hố chậu chất lượng cao để phục vụ các dự án trong nước và thị trường xuất khẩu.

Góc chậu được bo tròn, dễ dàng vệ sinh tránh vi khuẩn lưu trú. 

Các mối hàn ở góc chậu bền, đẹp, tính thẩm mỹ cao.

  

Công nghệ hàn tự động

Công nghệ mài tự động

Hệ thống làm hố chậu tự động
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CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT CHÍNH

Đột cắt phôi tấm
bằng máy đột CNC

Chấn gấp phôi bằng
máy chấn CNC

Hàn nối tấm tự động 
( hàn TIG) bằng máy

hàn NC

Hàn lắp ghép bằng
máy NC

Hoàn thiện bề mặt bằng 
máy mài NC

1

22

3

4
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀ YẾN

VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

HÀ YẾN CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Gia công bằng máy đột 

CNC với độ chính xác 

0,1mm.

- Gia công được các hình 

dạng phức tạp một cách 

nhanh chóng. 

- Độ đồng đều cao.

- Tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tính công nghiệp cao, 

sai số thấp, thẩm mỹ cao, tính lắp lẫn cao.

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Chỉ cắt được dạng đa giác

Mô tả

- Gia công bằng máy cắt 

thường, độ chính xác thấp 

khoảng 1mm - 2mm. 

- Không gia công được hình 

có biên dạng phức tạp. 

- Độ đồng đều của sản 

phẩm thấp.

- Chất lượng sản phẩm thấp, thiếu tính công nghiệp, 

thẩm mỹ sản phẩm thấp, tính lắp lẫn thấp.

CÔNG ĐOẠN: CẮT BAO HÌNH TẤM PHÔI 
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀ YẾN
VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

HÀ YẾN CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Gia công bằng máy đột 

CNC với độ chính xác 

0,1mm.

- Gia công được các hình 

dạng phức tạp một cách 

nhanh chóng.

- Độ đồng đều cao, tính 

lắp lẫn tốt.

Tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tính công nghiệp cao, 

sai số thấp, thẩm mỹ cao, tính lắp lẫn cao.

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Gia công bằng máy chấn NC 

đời cũ, độ chính xác thấp. 

- Không gia công được chi 

tiết có hình dạng phức tạp, 

đòi hỏi độ chính xác cao. 

- Độ đồng đều của sản 

phẩm thấp, tính lắp lẫn 

thấp.

Chất lượng sản phẩm thấp, thiếu tính công nghiệp, 

thẩm mỹ sản phẩm thấp, tính lắp lẫn thấp.

CÔNG ĐOẠN: GẤP TẤM PHÔI
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀ YẾN
VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

HÀ YẾN CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Hàn nối 2 tấm phôi bằng 

máy hàn chuyên dụng giúp 

mối hàn có chất lượng cao : 

Mối hàn ngấu đều, phẳng, 

đẹp, đảm bảo độ bền mối 

hàn.

- Chất lượng mối hàn ổn

định vì không phụ thuộc

vào tay nghề.

Độ bền mối hàn đảm bảo, tính thẩm mỹ cao, giúp chất 

lượng thiết bị đảm bảo.

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Hàn bằng tay, độ ngấu 

không đồng đều, mối hàn 

vênh xấu, độ bền mối hàn 

thấp, tiềm ẩn rủi ro nứt, 

gãy mối hàn ảnh hưởng 

đến chất lượng thiết bị

- Phụ thuộc tay nghề của 

công nhân, chất lượng mối 

hàn rất khó ổn định

Độ bền mối hàn khó đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro nứt, rỗ, 

khó đảm bảo chất lượng.

CÔNG ĐOẠN: HÀN NỐI PHÔI PHẲNG BẰNG MÁY CHUYÊN DỤNG
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀ YẾN
VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

HÀ YẾN CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Hàn nối 2 tấm phôi bằng 

máy hàn CNC chuyên dụng

giúp mối hàn có chất lượng

cao: Mối hàn ngấu đều, 

phẳng, đẹp, đảm bảo độ

bền mối hàn.

- Chất lượng mối hàn ổn 

định vì không phụ thuộc 

vào tay nghề.

Độ bền mối hàn đảm bảo, tính thẩm mỹ cao, giúp chất 

lượng thiết bị đảm bảo.

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Hàn bằng tay, độ ngấu 

không đồng đều, mối hàn 

vênh xấu, độ bền mối hàn 

thấp, tiềm ẩn rủi ro nứt, gãy 

mối hàn ảnh hưởng đến chất 

lượng thiết bị.

- Phụ thuộc tay nghề của 

công nhân, chất lượng mối

hàn khó ổn định.

Độ bền mối hàn khó đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro nứt, rỗ, 

khó đảm bảo chất lượng.

CÔNG ĐOẠN: HÀN LẮP GHÉP BẰNG MÁY CHUYÊN DỤNG

10 Nhà sản xuất và nhà thầu

thiết bị bếp và giặt là công nghiệp 



NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀ YẾN
VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

HÀ YẾN CÔNG TY SẢN XUẤT KHÁC

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Mài nối 2 tấm phôi, cạnh 

góc hàn bằng máy hàn NC 

chuyên dụng giúp sản 

phẩm phẳng, tính thẩm mỹ

cao.

- Chất lượng mài, đánh xước 

ổn định vì không phụ thuộc 

vào tay nghề.

Tính thẩm mỹ cao, nâng chất lượng của sản phẩm.

Giải pháp công nghệ Sản phẩm

Mô tả

- Mài bằng tay, chỉ mài hết 

vết hàn, không lưu ý đến độ 

hoàn thiện bề mặt vì giá rẻ.

- Chất lượng xử lý bề mặt

rất kém.

Mức độ hoàn thiện bề mặt kém, thẩm mỹ thấp

CÔNG ĐOẠN: HOÀN THIỆN BỀ MẶT - MÀI ĐÁNH XƯỚC MỐI HÀN PHẲNG 

11



SẢN PHẨM THIẾT BỊ INOX
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Bàn chậu

Bàn 1 chậu

Bàn 2 chậu

Bàn 3 chậu

Gía inox

Gía phẳng/Gía thanh

Gía treo tường/Gía trên bàn

Xe các loại

Xe chở thức ăn

Xe chở khay

Xe chở đồ bẩn

Bàn thao tác

Bàn bát sạch/Bàn bát bẩn

Bàn mặt nhựa/Bàn mặt đá

Bàn có giá dưới/Bàn không giá dưới

Quầy inox

Quầy thao tác/Quầy cửa trượt

Quầy tính tiền/Quầy chậu

Quầy cocktail

Gía treo trần

Thông gió

Thông gió đảo/Thông gió treo tường

Thông gió loại không đèn & không phin

Thoát nổi/Bẫy mỡ

Máng thoát nổi/Ghi thoát sàn

Bẫy mỡ 

Tủ treo tường

Không cửa

Cửa trượt



Góc bo tròn ở hố chậu dễ dàng 

cho việc vệ sinh.

ƯU ĐIỂM 

TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM INOX 
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THIẾT KẾ SẢN PHẨM 

KHOA HỌC VÀ TỐI ƯU

65% 75% 50%

Góc dập chìm ở hố chậu giúp 

nước không bắn ra ngoài.

Bẫy mỡ tách hoàn toàn mỡ ra 

khỏi nước thải. 

Phin lọc chụp hút có khả năng 

cắt lửa trong trường hợp hỏa 

hoạn.

Chụp hút áp dụng nguyên lý đối 

lưu trong thiết kế đảm bảo tuần 

hoàn không khí, khu bếp luôn 

thông thoáng

VẬT TƯ LINH KIỆN CHUẨN, 

CHẤT LƯỢNG CAO

Inox nhập từ các thương hiệu uy 

tín trên thị trường.

Sử dụng inox tấm trong sản 

xuất thiết bị.

Có chân chỉnh điều chỉnh độ cao 

trong tất cả các sản phẩm.

Sử dụng rốn chậu công nghiệp 

có kích thước lớn.

Bánh xe chịu được tải trọng lớn.

SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI, 

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm sản xuất đẹp, không 

khe kẽ, đọng bẩn, không cạnh sắc.

Có thể sản xuất theo yêu cầu đặc 

biệt của khách hàng.

Sản phẩm sản xuất cứng vững, 

chịu được tải trọng lớn.

Công nghệ sản xuất hiện đại, máy 

móc tự động hóa.

Quy trình sản xuất áp dụng theo 

ISO 9001:2015



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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KHU NGHỈ DƯỠNG INTERCONTINENTAL SUN PENINSULA ĐÀ NẴNG

Địa điểm: Đà Nẵng - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2011 - 2012

KHÁCH SẠN CROWNE PLAZA VIENTIANE 

Địa điểm: Vientiane, Lào

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2015 - 2016

15



16 Nhà sản xuất và nhà thầu

thiết bị bếp và giặt là công nghiệp 

Địa điểm: Bãi Dài - Nha Trang - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2017

KHU NGHỈ DƯỠNG VINPEARL BÃI DÀI NHA TRANG

Địa điểm: Sapa - Lào Cai - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2018

KHÁCH SẠN MGALLERY SAPA



N   À MÁY TOYOTA VIỆT NAM

Địa điểm: Vĩnh Phúc- Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2009

H

Thời gian cung cấp: Từ 2010 đến 2018

M-1 Co., Ltd

Địa điểm: Japan, Singapore, Hongkong

Chuỗi nhà hàng Saizeriya ( 700 nhà hàng ) 
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www.hayen.com.vn

Ngọn lửa tiên phong

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3765 6979 I Fax: 024 4 3765 6981

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3773 0961 I Fax: 024 3773 0960

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÀ YẾN SGN

Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 028 3811 8925 I Fax: 028 3811 6376

Email: bepcongnghiepsg@hayenind.com.vn

T   Ụ SỞ VÀ NHÀ MÁY HÀ YẾN
Số 3, Lô CN6 (Đường CN7), Cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm

Email: hayen-factory@hayencorp.vn

CÔNG TY TNHH HÀ YẾN IND

Tầng 6, Tòa nhà Intracom, số 82 Dịch Vọng Hậu

Email: bepcongnghiep@hayencorp.vn

Tầng 5, Tòa nhà Arrow - 40 Hoàng Việt

R

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

N   À MÁY TÂN HÀ PHÁT
Đường N1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ 

Email: hayen-factory@hayencorp.vn
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