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GIỚI THIỆU HÀ YẾN
   Tháng 12 năm 1993 đánh dấu sự khởi nghiệp của Hà Yến. Là người mở đường và luôn luôn tiên phong trong lĩnh vực 

bếp, giặt là công nghiệp, tuy gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng chúng tôi đam mê và khao khát đem một ngành công 

nghiệp còn mới mẻ về Việt Nam. Điều đó làm cho chúng tôi sáng tạo hơn và tập trung vào sự phát triển bền vững trên 

cơ sở phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình, công nghệ hướng đến thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

   Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng việc thấu hiểu một cách sâu sắc nhu cầu của khách hàng cùng với kinh nghiệm lâu 

năm trong sản xuất và hoàn thành hơn hai ngàn dự án lớn nhỏ trong nước và xuất khẩu, Hà Yến cung cấp cho khách 

hàng các giải pháp hoàn chỉnh, đáp ứng mong muốn của khách hàng về chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý và dịch vụ 

chuyên nghiệp.

  Doanh nghiệp của chúng tôi chuyên tư vấn giải pháp, cung cấp các loại kho lạnh với chất lượng cao, đồng thời lắp đặt 

và bảo hành thiết bị cho các khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm chế biến sẵn và cho cả các siêu thị cả 

trong và ngoài nước.

Hà Yến có thể sản xuất các tấm PU với mẫu mã đa dạng bằng công nghệ nhập khẩu tiên tiến, đồng thời luôn luôn nỗ lực 

để mang lại sản phẩm với chất lượng tối ưu. Chúng tôi sử dụng dây chuyền lắp ráp tự động trong toàn bộ quá trình sản 

xuất, tạo nên mẫu mã đẹp, chắc chắn, hoàn toàn vô trùng và có độ bền cao. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các tấm 

inox màu, nhôm sần, mạ kẽm và tấm thép Plutos.

Hà Yến đã, đang và sẽ không ngừng cải tiến để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của quý khách bất cứ 

thời điểm nào và bất cứ nơi đâu. 
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Đặc điểm/

Độ dày tiêu chuẩn của tấm vách là 

100mm, đảm bảo hiệu suất tối đa 

cho kho lạnh ở nhiệt độ môi trường 

bình thường và nhiệt độ thấp 

(Chẳng hạn như các yêu cầu riêng  

biệt về nhiệt độ ở các khu được kết 

nối với nhau hoặc tách biệt với  

nhau).

The standard thickness of the board  is 

100mm, it's can maximum adapt the 

normal temperature and low tempera-

ture. For example, the different temp 

request of the interconnection type. 

Kích thước của kho lạnh rất đa 

dạng, đáp ứng theo mọi yêu cầu 

của khách hàng, các tấm có chiều 

rộng từ 295mm đến 1181mm, 

chiều dài  từ 2000mm đến 8000 

mm.

Depending on the customer's 

requirements, the breadth of the cold 

room board is 295mm to 1181mm, 

the length is 2000mm to 8000mm.

Công suất kho lạnh đáp ứng mọi 

yêu cầu của khách hàng với biên 

độ đa dạng về chiều rộng, chiều 

dài và khung PVC, kho lạnh được 

mở rộng đến mức tối đa mà vẫn 

đảm bảo tính thẩm mỹ.

We provide the cold room which is 

customers need is the best capacity, 

so the cold room is consist of 

different breadth, different length 

and PVC frame. The maximum 

expansion and beautify aesthetic   

cold storage.

Độ dày 

tấm vách

Thickness of 

the board

KHO LẠNH
COLD STORAGE

Kho lạnh Hà Yến luôn là giải pháp hoàn hảo nhất, hệ thống được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết 

Trần nhà, tường, sàn và cửa: tất cả được phối hợp với nhau một cách hài hòa.

Đối với kho lạnh Hà Yến, các tấm panel tường sử dụng mối nối ghép mộng, từ 

phía trước chỉ thấy các tấm panel, mái và gờ chân tường ẩn phía sau, do vậy có 

thể dễ dàng lắp đặt và tránh được các sự cố, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ 

cho kho lạnh.

Đối với kho lạnh Hà Yến, các góc được bo tròn, đáp ứng được các tiêu chuẩn và 

yêu cầu về vệ sinh của Liên minh Châu Âu, dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng, được 

khách hàng công nhận.

Kho lạnh với kiểu dáng thiết kế mới có khung dạng chữ L và dạng chữ T- (sử dụng 

chất liệu nhựa PVC để kết nối tấm vách).

Hayen cold storage, wallboard used tongue and groove joint, from the front, just 

show the wallboard, the roof and baseboard hide in the wallboard, so can avoid 

to have the irregularity when we install the roof and baseboard, so it's easy to 

install and it's also look beautiful.

Hayen cold storage are filled corner and around rim, it's conforming to the 

hygiene standards and request in the European Union, it's easy to clean and 

upkeep, recognized by the customers.

The new style cold storage is consisting of cold room board and L-type, T-type 

frame (PVC plastic used to link to cold room board).

Chất liệu
Material

Thông số 

kỹ thuật
Specification

Ưu điểm
Advantages

Hayen cold storage, freezer is always the most perfect solutions, system design from first to last details. 

The celling and wall, floor elements and door: everything is very harmonious.
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Specification



Độ dày 
tấm vách

Ngành công nghiệp

 chế biến thực phẩm

Food production industry

Ngành ẩm thực 

khách sạn

The hotel food and 

beverage industry

Trong bệnh viện 

và trong ngành dược

Hospital and 

pharmaceutical industry

Sử dụng trong 

ngành công nghiệp

Industrial enterprise

Hệ thống vận

 chuyển lạnh

Cold logistics system

ỨNG DỤNG KHO LẠNH
APPLICATION
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LỰA CHỌN CHẤT LIỆU
CHOICE OF MATERIALS

Chất liệu tấm ốp bên trong

The inside materials

Chất liệu tấm ốp bên ngoài
The outside materials

Loại hình khách sạn

The applicable hotel

Cửa kho lạnh
The cold room's door

1. Sàn được thiết kế chìm hoặc nổi tùy theo nhu cầu của khách hàng.

2. Độ dày lớp phủ sàn là 0,6mm, gồm 2 lớp thép mạ kẽm kép.

3. Kiểu dáng thiết kế nổi, lớp sàn có thể lựa chọn các chất liệu như inox, thép mạ kẽm hoặc bằng inox sần.

Inox304 - 1.2mm Inox 304 - 1.2mm Inox 304 - 1.2mm

Inox 304 - 1.0mm Inox 304 - 1.0mm Inox 304 - 1.0mm

Inox 304 - 0.8mm Inox 304 - 0.8mm Inox 304 - 0.8mm

Cao cấp
Senior Hotel

Nhôm sần nổi 0.8mm Nhôm sần nổi 0.8mm Nhôm sần nổi 0.8mm

Thép mạ màu 0.8mm Thép mạ màu 0.8mm Thép mạ màu 0.8mm

Thép mạ màu 0.6mm Thép mạ màu 0.6mm Thép mạ màu 0.6mm

Thép mạ kẽm 1.2mm Thép mạ kẽm 1.2mm Thép mạ kẽm 1.2mm

Inox phủ sơn chống gỉ 0.8mm

Các chất liệu của vách phòng lạnh/The materials of cold room board

CB - Colour Bond 

Thép mạ màu

SS - Stainless Steel 

Thép không gỉ - Inox

SP - Salt Steel Plate

Thép phủ sơn chống gỉ

CP- Checker Plate

Nhôm chống trượt

SA - Stucco Aluminium

Nhôm sần nổi

GM - Galvanized Mild Steel

Thép mạ kẽm

Kích thước tiêu chuẩn của tấm vách phòng lạnh

Standard size of cold room panel

H 8000 mm ( Cao )

To ( Đến )

H 2000 mm ( Cao )

To ( Đến )

W 295 mm ( rộng )

Độ cao và chiều rộng của tấm kho lạnh/Height & width

Tấm vách phòng lạnh được chế tạo từ lớp bọt xốp với độ nén cao, kích thước 

tiêu chuẩn chiều rộng từ 295mm đến 1181mm, chiều cao từ 2000mm đến 

8000mm và có thể sản xuất theo bất kỳ kích thước yêu cầu nào. 

Cold room panel are made through high pressure foaming, the standard width is from 

295mm to 1181mm, heights is from 2000mm to 8000mm, moreover, we can 

produce as your special size.

Các đặc điểm nổi bật/Outstanding features

Cao cấp
Senior Hotel

Cao cấp
Senior Hotel

Cao cấp
Senior Hotel

Cao cấp
Senior Hotel

Cao cấp
Senior Hotel

Cao cấp
Senior Hotel

Cao cấp
Senior Hotel

1. According the request of the customers, we can choose the ground hidden design or not.

2.The cold room floor is 0.6mm double galvanized mild steel.

3.The ground design can choose stainless steel, galvanized mild steel or checker plate.

RAC - SS12

RCC - SS10 RAC - SS10

RCC - SS08 RAC - SS08

RCC - EA12 RAC - ES08

RCC - CB08 RAC - CB08

RCC - CB06 RAC - CB06

RCC - GM12 RAC - GM12

RCC - SS12

RCC - SP12 RAC - SP12

RCC model RAC model
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SA - 0.8mm SA - 0.8mm SA - 0.8mm

CB - 0.8mm CB - 0.8mm CB - 0.8mm

CB - 0.6mm CB - 0.6mm CB - 0.6mm

GM - 1.2mm GM - 1.2mm GM - 1.2mm

Inox phủ sơn chống gỉ 0.8mm Inox phủ sơn chống gỉ 0.8mm

SP - 0.8mm SP - 0.8mm SP - 0.8mm

SS 304 - 1.2mm SS 304 - 1.2mm SS 304 - 1.2mm

SS 304 - 1.0mm SS 304 - 1.0mm SS 304 - 1.0mm

SS 304 - 0.8mmSS 304 - 0.8mm SS 304 - 0.8mm

Ghi chú: RCC: Góc tròn, RAC: Góc vuông

Inox 304 - 0.6mm Inox 304 - 0.6mm Inox 304 - 0.6mm Cao cấp
Senior Hotel

RCC - SS06 RAC - SS06
SS 304 - 0.6mmSS 304 - 0.6mm SS 304 - 0.6mm

Thép mạ màu 0.4mm Thép mạ màu 0.4mm Thép mạ màu 0.4mm Cao cấp
Senior HotelRCC - CB04 RAC - CB04

CB - 0.4mm CB - 0.4mm CB - 0.4mm

Thép mạ màu 0.6mm Cao cấp
Senior Hotel

RCC - SS06C RAC - SS06C
CB - 0.6mm

Inox 304 - 0.6mm

SS 304 - 0.6mm

Inox 304 - 0.6mm

SS 304 - 0.6mm



Độ dày của vách phòng lạnh/The thickness of cold room board 

Vật liệu tiêu chuẩn vỏ phòng lạnh/Surface metal materials of cold room

Các tính năng của lớp cách nhiệt PU/The fearture of PU insulation board

Bên trong kho tấm vách đứng và tấm trần tiêu chuẩn vật liệu là: Thép mạ màu, inox, thép phủ sơn chống gỉ và và nhôm sần; lớp sàn bên 

trong là thép mạ kẽm, inox và chống trơn để tăng cường khả năng chịu tải, trần và lớp sàn bên ngoài là thép mạ kẽm, thép hoặc thép 

phủ sơn chống gỉ.

The wall and ceiling of standard cold room board: color bond, stainless steel, salt steel plate and emboss aluminium; but the inside floor are galvanized mild 

steel, stainless steel and checker plate to strengthen the bearing capacity. The ceiling and outside floor is galvanized mild steel, the stainless steel plate 

and salt steel plate are alternative.

Giải nhiệt độ sử dụng/Applicable thermometer of cold room

Độ dày/Thickness (mm)
Nhiệt độ áp dụng

Applicable temperature

Độ dày (mm)
Thickness (mm)

Hệ số truyền nhiệt
Heat transfer coefficient 

Giải nhiệt độ hoạt động
Operating temp 

Nhiệt độ giới hạn 
Limit fuse

Chi tiết vách phòng lạnh/Panel specification

5 C trở lên
5 degree and over

Nhiệt độ môi 

trường bên ngoài
The external environment 

temperature

Giải nhiệt độ làm việc cho các độ dày khác nhau ( mật độ của PU: 40 + 2kg / m3 ), hệ số dẫn nhiệt: 0,016 - 0,027 w/(m,k))

Applicable range of work temp for different  thickness (the density of PU : 40 + 2kg/m3, heat conductivity coefficient: 0.016-0.027w/(m,k)) 

Áp dụng cho nhiệt độ làm việc/Apply to working temperature

LỰA CHỌN CHẤT LIỆU
CHOICE OF MATERIALS

1. Đa dạng về dải kích thước và trọng lượng.

2. Kích thước của các tấm ốp có độ chính xác và đồng đều cao: độ dày 

có sai số là 0,5 mm.

3. Lớp bọt xốp rất nhỏ và có mật độ dày, khoảng cách đều nhau.

4. Trọng lượng rất nhẹ, giúp giảm trọng lượng của sản phẩm.

5. Sức chịu lực tốt, có thể chịu áp lực lớn trong quá trình vận hành.

6. Dễ dàng kiểm tra chất lượng, có thể chuẩn đoán được chất lượng 

dù chỉ nhìn thấy lớp bên ngoài sản phẩm do đã giảm lớp bọc xung 

quanh trong quá trình chế tạo để đảm bảo hiệu quả giữ nhiệt. 

1. Specifications variety.

2. High precision of the cutting: deviation of the thickness is + 0.5mm 

to ensure the smoothness of the manufactured products.

3. The foam are very small and dense, the gap are very balanced.

4. It's very light, so it's can reduce the weight of the products.

5. Strength of the resistance to stress, can bearing the big pressure in 

operation.

6. It's convenient to test the quality, we can know the quality when the 

first sight, coz we reduce the scarfskin around in the cutting process 

to ensure the heat preservation effect.

-5 C trở lên
-5 degree and over

-45 C trở lên
-45 degree and over

-25 C trở lên
-25 degree and over
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CỬA KHO LẠNH
COLD STORAGE DOOR

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của cánh cửa kho lạnh/Standard Specification of cold room's door

Cách nhiệt hiệu quả trên cánh cửa cũng như khung cửa do có các trở sấy và gioăng cao su từ tính chạy xung quanh khung cửa giúp không 

bị đóng đá và rò rỉ hơi lạnh từ bên trong ra ngoài, bản lề tự đóng, mỗi cửa đều có có khóa bảo vệ bên trong. Trong trường hợp khẩn cấp, 

cửa có thể mở ra từ bên trong, có máy biến áp nếu nhiệt độ hoạt động dưới 0 C để cân bằng sự chênh lệch giữa áp suất không khí bên 

trong và bên ngoài khi cửa mở ra.

It's the same between door frame, door sheet. Insulating effect and cold room board: there are damp-proof  and conducting wire and magnetic rubber 

edge, to prevent frosting and leaking of the door frame, self-closing heavy do  hinge, every door has a security door look inside. In an emergency, the 

door can be open inside, the heating scale transformer if the operate temp is under 0 C  to balance the difference of the air pressure  when the door 

open.

Chốt cửa/Flat door closer

Chất liệu Inox, van bằng áp suất khí amonia giúp độ 

bền tăng lên đến hơn 10.000 lần.

The material is stainless steel,the valve element is ammonia 

gas pressure, the lifetime can arrive  more than 10,000 

times

Gioăng cửa EPDM/Flat door sweep EPDM

Với chất liệu EPDM, cánh cửa có độ đàn hồi tốt, chống ozon và 

tia cực tím, chịu nhiệt, chống lạnh, chống va đập, chống dầu, 

chống ăn mòn.

The material is EPDM, it's possess good elasticity, ozen and ultraviolet 

resistance, heat-proof. Cold-resistance, impact resistance, oil 

resistance, solvent resistance

Chốt cửa tự động/Automatically closes door 

Bản lề

Tay nắm cửa

Bản lề cửa

Chất liệu hợp kim kẽm kèm lò xo bên trong giúp cửa mở 

đến 120 độ, cửa có thể tự đóng lại, độ bền tăng lên đến 

hơn 30.000 lần với chất liệu lõi nylon chống mài mòn cao.

The material is zinc alloy with a spring inside when the door's  

angle opened less than 120 , the door can be closed  by itself, 

and the door hinge's lifetime is more than 30,000 time with a 

high-duty abrasion restistant nylon core. 

Cánh cửa có cạnh bằng cao su

Bề mặt sử dụng chất liệu đặc biệt, rất nhẹ và sạch, không bám 

bẩn bên trong do vậy có thể dễ dàng để làm sạch, gioăng có độ 

bền cao đảm bảo thời gian làm việc lâu dài.

The surface use a special material, it's very light and clean, there is 

no dirty thing hide  in, and easy to clean, and the seal  pad can ensure 

the good of the seal, and it can work for along time.

Tay nắm cửa bằng hợp kim kẽm

Hoàn toàn phù hợp với khung cửa và vách kho lạnh. Giúp cánh cửa 

có thể đóng chặt, và hoàn toàn không gây ồn khi cửa đóng và mở ra, 

đồng thời không để thoát không khí lạnh ra bên ngoài. Khi không 

mở đèn, tay nắm huỳnh quang sẽ phát sáng giúp ta có thể tìm thấy 

chốt ấn thoát hiểm.

It's suitable for door frame and  cold room board, with the door closet, 

the door can close lightly and it's very quite when the door closed and 

opened, and it's not easy to leak the cold air, in the dark, the handle with 

fluorescent light to ensure the workman can found the escape knob

Zinc alloy flat door  handle Flat door rubber edge Flat door elevator hinge
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Door handle chain

Door hinge



CỬA TRƯỢT
SLIDING DOOR

1. Kho lạnh Hà Yến là sản phẩm hoàn toàn mới. Vách kho lạnh 

được phủ bởi lớp kim loại bên trong và bên ngoài được ngăn 

cách bởi lớp bọt xốp cách cách nhiệt polyurethane, hoàn toàn 

không sử dụng chất liệu gỗ.

2 Linh hoạt và thuận tiện.

3. Chống đóng băng tuyết.

4. Khi vô tình bị mắc kẹt bên trong, có thể xoay tay nắm cửa để 

thoát hiểm một cách dễ dàng.

5. Cửa đóng khít hoàn toàn.

6. Đa dạng về lựa chọn màu sắc, inox, thép phủ sơn chống gỉ, 

nhôm.

7. Kích thước cửa dạng tiêu chuẩn (860*1900) và phi tiêu 

chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

1. The Hayen cold storage is brand new product, walk in coolers 

and freezers are constructed of metal clad panels interior 

standard insulated with heavy density foamed injection 

polyurethane insulation no wood is used.

2. Flexible and convenient.

3. Anti-frost.

4. Escaping devices, when somebody trapped by accident, you 

can  spin the handle to open the door.

5. Highly sealed door.

6. Wide variety, such as color bond, stainless steel, salt steel 

plate, emboss alumium.

7. Standard size of the door: 860*1900.nonstandard size: It 

can customize accorrding to customer requirements.

9

Cửa trượt kho lạnh Hà Yến là mẫu thiết kế mới theo 

yêu cầu của khách hàng, áp dụng công nghệ tiên tiến 

từ trong và ngoài nước. Cửa có thể đóng mở dễ dàng, 

đồng thời đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao.

Hayen cold storage sliding door is the new feature, 

according the request of customers, it's applied the 

advanced technology from domestic and oversea, it's 

easy to open and close, with exellent aesthetic looks  

good quality.

850

850



CẤU TRÚC VÀ LẮP ĐẶT
STRUCTURE AND INSTALLATION

Các tấm pannel tường,trần được 

liên kết bằng khóa (Camlock).

All wall & ceiling panels are joined 

& fixed by camlock

Móc kho lạnh và rãnh lướt được 

kết hợp hoàn mỹ, tiện lợi sử dụng.

Cold storage hooks and grooves 

are perfectly combined and 

convenient to use.

Sàn âm/Recessed floor

Kho dương/Expose floor

Sơ đồ lắp đặt/The installation diagram

Trở nhiệt/Thermistor

Bảo ôn ống thoát nước

Ống thoát nước dàn lạnh

U bẫy dầu/U trapping

Nắp đậy ống đồng thu nước

Chốt cửa tự động/Automatically closes door 

Bản lề

Tay nắm cửa

Bản lề

Tay nắm cửa

Door hinge

Door handle

S/S cappig

Condensate drainage

Covered drainage copper pipe

Door hinge

Door handle
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Chốt cửa tự động 

Kho dương sàn inox sần
S.S chequered plate floor 

Sàn đổ bê tông/Concrete floor

Gạch lót sàn/Floor tile

Lớp xi - măng/Cement layer

Lớp chống thấm/Water proofer

PU/PU baseboard

Lớp chống thấm/Water proofer

Sàn đổ bê tông/Concrete floor

Gạch lót sàn/Floor tile

Lớp xi - măng/Cement layer

Lớp chống thấm/Water proofer

PU/PU baseboard

Lớp chống thấm/Water proofer

Automatically closes door

Van cân bằng áp suất

Pressure relief valve

Van cân bằng áp suất

Pressure relief valve
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0

0

  
  

H

 2
0

0

  H 1
0

0



Góc tròn

Round angle

Góc vuông

Right angle

Trong kho lạnh Hà Yến, tất cả các góc cạnh thẳng đều được bo bởi các đường gân tròn, các phần gân này có bán kính cong 

16mm, thân thiện với môi trường và dễ dàng vệ sinh. Với tiêu chuẩn cao và chi tiết trong thiết kế, sản xuất và lắp đặt, đặc 

biệt là cho thấy sự chất lượng, tiêu chuẩn cao và bề ngoài hoàn hảo.

In the Hayen cold room, all the right angle are filled corner, the filled corner part of radius of curvature  is 16mm,  the idea 

is no blind angle, enviromental friendly and easy to clean, and with higher standard  and concept in the design, production  

and installation, show the special though the high quality, top grade and perfect appearance.

Trong kho lạnh của Hà Yến, các tấm vách có thể là tấm thép mạ màu được gắn vào nhau, thép không gỉ, tấm thép phẳng, tấm nhôm dập nổi. 

Vì thế nó có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Và các tấm vách cách nhiệt trong kho lạnh có thể ngăn chặn hơi lạnh rò rỉ ra bên 

ngoài và chống cháy. 

Hayen’s cold storage, the cold room board can use the color bond, stainless steel, salt steel plate, emboss aluminum, so it can sastifies the 

customer’s requests. And  Hayen cold room in the insulation board can prevent leak cold air and fire resistance.

Sơ đồ cấu trúc góc phải

Right angle structure diagram

Sơ đồ lắp ráp các góc áp vào tường Sơ đồ lắp ráp trần và tường Sơ đồ lắp ráp vách ngăn Sơ đồ lắp ráp sàn và tường

Sơ đồ lắp đặt cố định tấm kho lạnh

Installation diagram for cold storage board

Thanh ren

Cầu sắt/Metal flange

Tấm trần

Gioăng/Gasket

Vít 12/Screw 12

Sơ đồ lắp ráp các góc áp vào tường Sơ đồ lắp ráp trần và tường Sơ đồ lắp ráp vách ngăn Sơ đồ lắp ráp sàn và tường

Sơ đồ cấu trúc góc/Filled  corner structure diagram

  Khi chiều dài của các tấm pannel trần lớn cần phải bắt treo lên trần

nhà để chống võng.

Supportive hanger for large ceiling panel will be applied 

to avoid sagging down.

CẤU TRÚC VÀ LẮP ĐẶT
STRUCTURE AND INSTALLATION

Wall corner and wall assembly diagram Ceiling and wall assembly diagram Partition wall assembly diagram Floor and wall assembly diagram

Wall corner and wall assembly diagram Ceiling and wall assembly diagram Partition wall assembly diagram Floor and wall assembly diagram

Góc tròn

Round angle

Góc tròn

Round angle

Góc tròn

Round angle

Góc vuông

Right angle

Góc vuông

Right angle

Góc vuông

Right angle

Ceiling panel
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www.hayen.com.vn

Ngọn lửa tiên phong

ĐT: 024 3765 6979 I Fax: 024 3765 6981

ĐT : 024 3773 0961 I Fax : 024 3773 0960

ĐT : 028 3811 8925 I Fax : 028 3811 6376

Email: hayen-factory@hayencorp.vn

CÔNG TY TNHH HÀ YẾN IND/HAYEN IND CO.,LTD 

                              

N   À MÁY SẢN XUẤT HÀ YẾN/HAYEN FACTORY

Email: bepcongnghiep@hayencorp.vn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÀ YẾN SGN/HAYEN SGN CO.,LTD

Email: bepcongnghiepsg@hayenind.com.vn

Địa chỉ: Số 3, Lô Cn6 (Đường CN7), Cụm CN Vừa Và Nhỏ Từ Liêm, 

          Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Việt Nam.

     Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Intracom, số 82 phố dịch Dịch Vọng Hậu, 

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

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Arrow, số 40 Hoàng Việt, Phường 4,

         Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: No.3, Cn6 block (Road CN 7), Tu Liem ind. Zone

Minh Khai Ward, Tu Liem North dst., Hanoi, Vietnam.

Address: 6th Floor, Intracom Building, No 82 Dich Vong Hau str.,

Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist., Ha Noi, Vietnam

Address: 5th floor, Arrow Building - 40 Hoang Viet str.,

Ward 4,Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Viet Nam
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N   À MÁY SẢN XUẤT TÂN Hà PHÁT/HAYEN FACTORY

Địa chỉ: Đường N1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ 

          Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

H

Address: Road N1, Yen My II Industrial Park, Yen My Town 

          Yen My District, Hung Yen Province, Vietnam

Email: hayen-factory@hayencorp.vn
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