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PHẦN I: GIỚI THIỆU / ABOUT US
THƯ NGỎ

OPEN LETTER

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX THE ONE xin gửi lời chào trân
trọng đến Quý công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX THE ONE là một trong những
doanh nghiệp chuyên sản xuất, nhập khẩu trực tiếp thiết bị
công nghiệp, đại lý phân phối, cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và bảo
hành các thiết bị bếp inox công nghiệp, giặt - là công nghiệp,
sản xuất, lắp đặt thang máy tải hàng, thang thực phẩm, thang
nâng hàng lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Với quy mô 2
xưởng sản xuất, tổng diện tích sử dụng trên 1.000 m2, lực lượng
lao động trên 100 người. Sau gần 10 năm kinh nghiệm hoạt
động, công ty đã không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu
trên thị trường và niềm tin đối với khách hàng. Hiện nay sản
phẩm của công ty đã được phân phối rộng khắp trong cả nước.

We want to thanks you for allowing me the honor to present
to you our company.
THE ONE TRADING AND PRODUCTION JOINT STOCK
COMPANY is specializing in manufacturing and importing
industrial equipments. We are also agents, distributors, suppliers, installers, repairer of industrial stainless steel kitchen equipment, industrial laundry equipment, cargo elevator and many
more.
Recently, we are one of largest companies in Vietnam, and more
than 100 employees. After more than 7 years of operating, our
products are now being widely distributed throughout Viet
Nam, and therefore, The One’s brand position in the market has
constantly affirmed

1. The One Vietnam - Công ty sản xuất lắp đặt hệ thống bếp
inox công nghiệp, hệ thống bếp nhà hàng, khách sạn, hệ thống
bếp ăn khu công nghiệp, bệnh viện, căng tin… gia công sản
xuất thiết bị bếp inox công nghiệp theo đơn đặt hàng.

For years, industrial stainless steel kitchen systems for restaurants, hotels, canteens, industrial parks... have been developed
by The One Vietnam as premium products and maintenance
services together all along:

2. The One Vietnam - Sản xuất, lắp đặt, hệ thống thang máy :
Thang máy tải hàng, thang thực phẩm, thang nâng hàng, tải
trọng từ 100kg đến 5.000 kg ( 5 tấn ) sản xuất, thi công lắp đặt hệ
thống thang theo yêu cầu của chủ đầu tư trên mọi mặt bằng,
mọi kích thước….

The One Vietnam with the ability to provide high quality
products like systems of Cargo elevators, food elevators,
payloads from 100 kg to 5,000 kg (5 tons) as the request of the
any investors, any size included install and maintenance
services...
And in the clean field, we are Supplier for industrial cleaning
systems for hospitals, pharmaceutical companies, and also food
processing plants, laundromat ...

3. The One Vietnam - Là nhà nhập khẩu phân phối, cung cấp,
lắp đặt hệ thống giặt là công nghiệp cho những hãng nối tiếng
trên thế giới. Cung cấp hệ thống giặt công nghiệp cho bệnh
viện, công ty dược phẩm, thực phẩm, nhà máy chế biến, xưởng
giặt công nghiệp dân sinh….

Right now, one of the biggest target of The One Vietnam is to
become premium partner of many famous Brands in importing,
distributing, supplying and installing of industrial laundry
systems. Already, We are proud to be Representative distributor
in Vietnam for Many Famous firms and Prestigious Manufacturers worldwide:

The One Vietnam - Chúng tôi tự hào là đại diện bán hàng tại
Việt Nam phân phối cho nhiều công ty và nhà sản xuất uy tín
trên khắp Thế giới:
1. Thiết bị bếp công nghiệp
- BERJAYA - MALAYSIA.

1. Industrial Kitchen Equipment

- FAGOR - SPAIN

- BERJAYA - MALAYSIA.

- RAINBOW - CHINA

- FAGOR - SPAIN

2. Giặt - sấy - là công nghiệp

- RAINBOW - CHINA

- ITALCLEAN - ITALY

2. Industrial Laundry Equipment

- OASIS - JAPAN

- ITALCLEAN - ITALY

- HWASUNG CLEANTECH - KOREA

- OASIS - JAPAN

3. Thang tải hàng

- HWASUNG CLEANTECH - KOREA

- MITSUBISI - JAPAN

3. Cargo Elevators

- SUKURA - JAPAN

- MITSUBISI - JAPAN

Với thời gian và hình thức thanh toán linh hoạt, đáp ứng nhanh.
Đặc biệt giá cả hoàn hảo nhất và có tính cạnh tranh cao trên thị
trường. Chúng tôi cam kết sẽ mang tới Quý Công Ty những sản
phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thời gian nhanh nhất, với giá cả
cạnh tranh nhất

- SAKURA - JAPAN
With flexible term of payment, quick response, especially
reasonnable price, we hope to bring you a high quality products
and services in the desired time!
For more detail products informations, please come to our
Website: www.theonejsc.com or call (+84) 0936 090 191.

Rất mong nhận được sự ủng hộ thật nhiều từ Quý Công Ty
Quý công ty có nhu cầu hợp tác hoặc muốn biết thêm chi tiết về
sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi qua
Website: Theonejsc.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số
Hotline: 0936.090.191. Rất mong được hợp tác và phục vụ.

This is our chance to become partner, and if we work together
and seize this moment, we can chance the course of this market
forever.
We hope we can start today. Thank you.

Chân thành cảm ơn Quý Công Ty đã quan tâm đến thư ngỏ
này.
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1. Thông tin chung

1. Overview

Tên tiếng việt: Công ty Cổ Phần TM & SX THE ONE

Company name: The One Trading & Production JSC

Tên viết tắt: The One

Abbreviation name: The One

Địa chỉ: Số 40/42 ngõ 10 Trần Cung, xã Cổ Nhuế, Huyện Từ
Liêm, TP Hà Nội

Address: No. 40/42 Tran Cung street, Co Nhue commune,
Tu Liem district, Ha Noi city

Văn phòng giao dịch: 27A Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

Commercial office: 27A Dang Thuy Tram street, Cau Giay
district, Ha Noi city

Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Dũng

Showroom: Lot E1.2 Pham Hung street, Tu Liem district,
Ha Noi city

Điện thoại: (84.4) 37.93.83.73 Fax: (84.4) 37.93.83.72
Website: http://www.theonejsc.com
Email: im.export@theonejsc.com
trungdung.vn8@gmail.com

Director: Mr Nguyen Trung Dung
Tel: (84.4) 37.93.83.73 Fax: (84.4) 37.93.83.72
Website: http://www.theonejsc.com
Email: im.export@theonejsc.com
trungdung.vn8@gmail.com

2. Quá trình hình thành và phát triển

2. History

• 2008: Thành lập công ty

• 2008: Established

• 2009: Tư vấn, thiết kế, thi công, nhập khẩu thiết bị bếp
inox, thiết bị giặt là cho khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ
dưỡng, bệnh viện, trường học…

• 2009: Consulting, design and import industrial kitchen
equipments, laundry equipments for hotels, restaurants,
resorts, hospitals, schools…

• 02/ 2010: Đại diện phân phối nhập khẩu thiết bị bếp
Berjaya – Malaysia và thiết bị giặt là Image – Thái Lan

• 02/2010: Sole agent in Vietnam for industrial kitchen
equipments of Berjaya firm- Malaysia and laundry equipment of Image firm – Thailand

• 07/2010: Mở rộng nhà xưởng, tăng cường trang thiết bị
máy móc, tăng nhân sự và đào tạo chuyên môn hóa cán
bộ phù hợp với sự phát triển của công ty
• 2011: Đại diện bán hàng thiết bị bếp, nhà hàng, khách
sạn của hãng Nayati – Indonesia
• 2012: Đại diện phân phối thiết bị giặt là của hãng Oasis
– Nhật Bản
• 03/ 2013: Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân sự, tăng diện
tích nhà xưởng để cung ứng tốt hơn cho khách hàng từ
dịch vụ đến thiết bị giặt là
• 06/ 2013: Trở thành đối tác vàng của hãng Hwasung
Cleantech - Hàn Quốc - một nhà sản xuất lớn của Hàn
Quốc
• 2013-2015: Triển khai thành công nhiều dự án như Dự
án lọc dầu Nghi Sơn, Bệnh viện quốc tế Green Hải
Phòng, hệ thống dây truyền giặt phòng sạch Samsung
Việt Nam…
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• 07/2010: Expanding factory, enhancing machine equipments, increasing staff and training specialized staff to be
suitable for development of the company
• 2011: Sole agent in Vietnam for industrial kitchen equipment of Nayati firm – Indonesia
• 2012: Sole agent in Vietnam for industrial laundry equipment of Oasis brand – Japan
• 03/ 2013: To further expand the scale, human resources,
increasing the area of the factory to provide better service
to customers
• 06/ 2013: Becoming to gold partner of Hwasung Cleantech – Korea – one of big Korean manufacturer
• 2013-2015: Successing with many big projects, for example Nghi Son Refinery project, Green international hospital –
Hai Phong city, Samsung Vietnam cleaning room…
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3. Tầm nhìn, sứ mệnh

3. Vision, mission

Tầm nhìn:
Phấn đấu năm 2020, The One sẽ trở thành một công ty
nhập khẩu và phân phối hàng đầu Việt Nam trong lĩnh
vực bếp công nghiệp, thiết bị giặt là công nghiệp và
thang tải hàng.

Vision:
Until 2020, We strive to among the top five largest
importer and distributor in Vietnam of industrial kitchen
equipments, laundry equipments and cargo elevators.

Sứ mệnh:
Nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao các giải pháp công
nghệ, sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam
những sản phẩm bếp công nghiệp, thiết bị giặt là, thang
tải hàng đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ.

Mission:
Researching, cooperating and transfering product’s
technology and solutions to provide end - customers with
products that ensure quality and origin.

4. Triết lý kinh doanh và giá trị cốt lõi

4. Business philosophy and core values

Triết lý kinh doanh:
- Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu
- Sáng tạo trong cả tư duy lẫn hành động để có sự đột phá
- Chuyên nghiệp từ thái độ, tác phong làm việc đến kỹ
năng chuyên môn.
- Kết hợp hài hòa lợi ích của khách hàng, nhân viên, cổ
đông, các đối tác và cả cộng đồng.

Business philosophy:
- Satisfaction of Customer
- Breakthough though actioned and cognitive innovations.
- Company professionalization, specialization in attitudes
and working styles.
- Equality of benefits between customers, employees, shareholders, partners and the community.

Giá trị cốt lõi:
- Một tầm nhìn rõ ràng
- Một sứ mệnh và nhiệm vụ cụ thể
- Kiên định trong mục tiêu
- Mạnh mẽ trong lãnh đạo
- Tự do trong hợp tác
- Quyền lực được chia sẻ
- Mục tiêu là khách hàng
- Ý tưởng được xem xét
- Cải tiến được ủng hộ
- Thành công được ghi nhận

Core values:
- A faithfull and evident visions
- A mission and specific tasks
- Goal Consistency
- Strong Leadership
- Tranparent cooperation
- Equilibration of Force
- Customer targeting
- Idea consideration
- Innovation support
- Respect towards Success
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5. Văn hóa doanh nghiệp

5. Company culture

Văn hoá doanh nghiệp là tài sản quý báu của The One do
các thế hệ cán bộ công nhân viên The One xây dựng, gìn
giữ và bồi đắp từ gần 10 năm qua với các nguyên tắc ứng
xử là kim chỉ nam cho hoạt động:
Đối với khách hàng, đối tác:
- The One Vietnam cam kết mang đến sự hài lòng cho
khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất kể cả những
khách hàng khó tính nhất.
- The One Vietnam cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư ,
đối tác hiệu quả kinh doanh nằm ngoài sự mong đợi , tối
ưu hóa chi phí.
- The One Vietnam luôn nỗ lực để xây dựng mối quan hệ
hợp tác tin cậy và lâu dài, cùng chia sẻ lợi ích, thực hiện
đầy đủ các cam kết đã được thống nhất
Đối với người lao động:
Với quan điểm “ Mỗi cán bộ The One là một lợi thế cạnh
tranh”, The One cam kết tạo lập môi trường làm việc
chuyên nghiệp, tạo cơ hội làm việc và phát triển nghề
nghiệp bình đẳng, đồng thời thúc đẩy năng lực và niềm
đam mê, gắn bó trong mỗi người lao động. Và cuối cùng,
chúng tôi mong muốn trở thành một công ty mà tất cả
nhân viên tự hào là một phần trong đó

Company Culture is a valuable asset of our organization,
in which the director board and the working staff have
been built up and maintained in 10 years with some
principles below:
With customers and partners:
- Commit to fully satisfy customers by best service quality.
- Perform to provide business performance beyond expectations.
- Engage in build up Optimal costs to investors, partners
- Attempt to improve long-term trust relationships, shared
interests in business, to fully execute the commitments
already determined.
With labor force:
Our long-term perspective is: "Every staff of The One is a
smart competitive factor".
The One performs to create a professional working
environment, opportunity to work and equal career
development, meanwhile to raise up the capacity and
passion, and finally boost up engagement of each
employee. And therefore, more and more our employees
should be proud of The One”

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa của The One / Images: Outside activities of The One.

Nhà sản xuất Hàn Quốc / Korean Manufacturer
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Nhà sản xuất Ý / Italian Manufacturer
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6. Cơ Cấu Tổ Chức / Organization

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

P. GIÁM ĐỐC KINH DOANH

P. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

P. GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

VICE DIRECTOR
OF BUSINESS

VICE DIRECTOR
OF FINACE

VICE DIRECTOR
OF TECHNIQUE

Phòng
Maketing
Maketing
Dept

Phòng
vật tư
thiết bị

Phòng
Dự án &
Thiết kế

Phòng
Nhân sự
kinh doanh

Phòng
Tài chính
Kế toán

Phòng
Quản trị &
Nhân sự

Material &
Equipment
Dept

Project &
Design
Dept

Business
Human
Resources
Dept

Financial
Accounting
Dept

Administration
& HR Dept

Phòng
XNK &
Phát triển SP

Phòng
Giám sát &
Thi công

Phòng
Kỹ thuật &
Bảo hành

Phòng
Dịch vụ &
Hỗ trợ KH

Import Export
& Product
Development
Dept

Construction
&
Supervision
Dept

Technique &
Warranty
Dept

Service &
Support
Customers
Dept
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PHẦN 2. SẢN PHẨM / OUR PRODUCTS
1. Thiết bị bếp công nghiệp / Industrial kitchen equipment
Tư vấn, thiết kế, chế tạo và sản xuất các thiết bị bếp inox,
nhập khẩu và phân phối các thiết bị bếp từ các hãng có uy
tín trên thế giới.

Consulting, designing, and manufacturing of industrial
inox kitchen equipments, importer and distributor of
kitchen equipments from universal manufacturers worldwide.

2. Thiết bị giặt là công nghiệp / Industrial laundry equipment
Cung cấp các giải pháp giặt ủi cho khách hàng từ tư vấn,
thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, lắp đặt, vận hành và
thử nghiệm.

Providing laundry solutions to customers from consulting, design, install, operate and test according to request
of customers.

3. Thang tải hàng / Cargo elevator
Cung cấp hệ thống thang máy, thang tời hàng thực phẩm
của các hãng uy tín.

08

Supplying cargo elevator systems of reputable firms
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PHẦN 3. ĐỐI TÁC / OUR PARTNERS
The One Vietnam là nhà phân phối tại Việt Nam cho
nhiều hãng sản xuất có uy tín trên khắp thế giới như
Powerline, Primus, Pony, Oasis, Hwasung Cleatech, Oasis,
Goldfist, Scotsman, Berjaya…. thuộc các lĩnh vực:
- Thiết bị nhà bếp công nghiệp
- Thiết bị giặt ủi công nghiệp
- Thang tải , nâng hạ hàng hóa

The One Vietnam is a representative distributor in
Vietnam on behalf of many reputable manufacturers
worldwide as Powerline, Primus, Pony, Oasis, Hwasung
Cleatech, Oasis, Goldfist, Scotsman, Berjaya .... in the
following fields:
- Industrial kitchen equipment
- Industrial laundry equipment
- Cargo elevator

Chuyến công tác tại Hàn Quốc / Business trip in Korea
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PHẦN 4. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU / OUR REPRESENTATIVE PROJECTS
1. Dự án khu lọc dầu Nghi Sơn - Dự án trọng điểm quốc gia / Nghi Son refinery project – National project
Bằng các sản phẩm chất lượng cao, trong vòng năm năm
qua công ty The One đã nhận được sự quan tâm và tin
tưởng từ các khách hàng. Các công trình lớn đã sử dụng
sản phẩm The One:

With high quality products, within five years The One
company has been attracted attention and trust of
Customers. Some big projects providing products of The
One:

Địa điểm: Khu lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEDECOR
Số lượng cung cấp: 6 máy giặt Paros công suất 50 kg + 2
máy giặt Paros công suất 30 kg +6 máy sấy Bossong –e
công suất 50 kg + 2 máy sấy Bossong –e công suất 30 kg
+ 1 máy là lô khổ 2 m + 1 chiếc cầu là đa chức năng

Address: Nghi Son refinery petrochemical comples –
Thanh Hoa province
Investor: HOMEDECOR JSC
Quantity: 6 Paros washer extractor machines 50kg + 2
Paros washer extractor machines 30kg + 6 industrial
dryer machines 50 kg+ 2 industrial dryer machines 30 kg
+ 1 flatwork ironer 2 meter + 1 all purpose vacuum board.
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2. Khu sinh hoạt chung Công ty TNHH Một thành viên than Khe Chàm
Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam Vinacomin
Living area of Khe Cham coal Co., Ltd - Vietnam coal and minerals industries corporation - Vinacomin

Địa điểm: TKV phường Mông Dương, thành phố Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC
– VINACOMIN
Số lượng cung cấp: 4 máy giặt vắt công nghiệp công suất
50kg + 4 máy sấy công nghiệp công suất 50kg + 2 máy là
lô khổ 1,8m

Address: Mong Duong commune, Cam Pha, Quang Ninh
city
Investor: MINING INDUSTRY CORPORATION OF NORTH
VIET NAM-VINACOMIN
Quantity: 4 washer extractor machines 50kg + 4 industrial dryer machines 50 kg+ 2 flatwork ironer 1,8 meter
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3. Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng / Green International Hospital - Hai Phong city

Địa điểm: 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải
Phòng.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hapaco Hải Âu
Số lượng cung cấp: 2 máy giặt vắt công nghiệp công suất
30kg + 2 máy giặt vắt công nghiệp công suất 50kg + 2
máy sấy công suất 50kg
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Address: 738 Nguyen Van Linh, Niem Nghia, Le Chan, Hai
Phong city
Investor: HAI AU HAPACO JSC
Quantity: 2 washer extractor machines 30kg + 2 washer
extractor machines 50kg + 2 industrial dryer machines
50kg

the one vietnam

4. Khu phòng sạch công ty Samsung Việt Nam / Samsung Vietnam cleaning room

The One Vietnam chúng tôi nhận được sự tin tưởng của
Samsung Việt Nam trong việc cung cấp thiết bị giặt công
nghiệp cho hai nhà máy tại Việt Nam

We get the trust of Samsung Vietnam to provide industrial
washing machine for their two factories in Vietnam

Địa điểm: Samsung – KCN Yên Phong –Bắc Ninh.
Chủ đầu tư: SAMSUNG
Số lượng cung cấp: 9 máy giặt vắt Paros công suất 100kg
+ 9 máy sấy công nghiệp công suất 100 kg + 6 máy giặt
khô công suất 25kg + 5 máy là thân áo + 5 máy cầu là đa
chức năng.

Address: Sam Sung –Yen Phong industrial park - Bac Ninh
Investor: SAMSUNG
Quantity: 9 Paros washer extractor machines 100kg+ 9
industrial dryer machines 100 kg + 6 dry cleaning machines
25kg + 5 human body press + 5 all purpose vacuum board

Địa điểm: Samsung – KCN Yên Bình 1 – Thái Nguyên
Chủ đầu tư: SAMSUNG
Số lượng cung cấp: 5 máy giặt vắt Paros công suất 100kg
+ 5 máy sấy công nghiệp công suất 100 kg + 6 máy giặt
khô công suất 25kg + 3 máy là thân áo + 6 máy cầu là đa
chức năng + 6 nồi hơi

Address: Sam Sung – Yen Binh 1 industrial park – Thai
Nguyen
Investor: SAMSUNG
Quantity: 5 Paros washer extractor machines 100kg+ 5
industrial dryer machines 100 kg + 6 dry cleaning
machines 25kg + 3 human body press + 6 all purpose
vacuum board + 6 steam boilers
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5. Khu công nghiệp Bảo Minh – Khu công nghiệp dệt may xuất khẩu
Bao Minh– Textile export industrial park

Địa điểm: Công ty Thiên Nam - Khu công nghiệp Bảo
Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT NHUỘM THIÊN NAM
SUNRISE
Số lượng cung cấp: 3 máy giặt vắt Paros công suất 50kg
+ 3 máy sấy công nghiệp Bossong-e công suất 50 kg + 1
máy là lô khổ 2 m + 4 máy cầu là đa chức năng + 4 máy
giặt khô công suất 15kg + 5 chiếc bàn là hơi tay.
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Address: Thien Nam company–Bao Minh industrial park,
Vu Ban, Nam Dinh province
Investor: THIEN NAM SUNRISE TEXTILE JSC
Quantity: 3 Paros washer extractor machines 50kg + 3
industrial dryer machines 50 kg + 1 flatwork ironer 2
meter + 4 all purpose vacuum board+ 4 dry cleaning
machines 15kg + 5 handling steam irons.

the one vietnam
6. Dự án khách sạn 5 sao New World Bắc Ninh / Five-star New World Hotel Project - Bac Ninh

Địa điểm: 34 Lý Thái Tổ - Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ KV Total
Số lượng cung cấp: 2 máy giặt vắt công suất 50 kg + 2
máy sấy công nghiệp công suất 50 kg

Address: 34 Ly Thai To street, Bac Ninh city.
Investor: KV TOTAL CO., LTD
Quantity: 2 Paros washer extractor machines 50kg + 2
industrial dryer machines 50 kg

7. Xưởng giặt công nghiệp Mỹ Đình – Xưởng giặt dịch vụ công cộng
My Dinh industrial laundromat - Public washing service

Địa điểm: Số 06/200,ngõ 63, đường Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,TP.Hà Nội
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH KENCO VIỆT NAM
Số lượng cung cấp: 6 máy giặt vắt Paros công suất
30kg + 6 máy sấy công nghiệp công suất 50 kg + 6 máy
giặt khô công suất 15kg + 6 máy là thân áo + 10 chiếc
bàn là hơi tay + 6 máy cầu là đa chức năng + 6 nồi hơi.

Address: No 06/200, Lane 63, Le Duc Tho street, My
Dinh commune, Nam Tu Liem district, Ha Noi city.
Investor: KENCO VIET NAMLIMITED
Quantity: 6 Paros washer extractor machines 30kg + 6
industrial dryer machines 50 kg + 6 dry cleaning
machines 15kg + 6 human body press + 10 handling
steam irons + 6 all purpose vacuum board + 6 steam
boilers
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Công Ty Cổ Phần TM & SX The One
The One Trading & Production JSC
Thiết bị Công nghiệp cao cấp

Địa chỉ: Số 40/42 ngõ 10 Trần Cung, xã Cổ Nhuế, Huyện Từ
Liêm, TP Hà Nội
Văn phòng giao dịch: 27A Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, TP
Hà Nội
Showroom trưng bày sản phẩm: Lô E1.2 Đường Phạm
Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 37.93.83.73 Fax: (84.4) 37.93.83.72
Website: http://www.theonejsc.com
Email: im.export@theonejsc.com
trungdung.vn8@gmail.com

Address: No. 40/42 Tran Cung street, Co Nhue commune,
Tu Liem district, Hanoi city
Commercial office: 27A Dang Thuy Tram street, Cau Giay
district, Hanoi city
Showroom: Lot E1.2 Pham Hung street, Tu Liem district,
Hanoi city
Tel: (84.4) 37.93.83.73 Fax: (84.4) 37.93.83.72
Website: http://www.theonejsc.com
Email: im.export@theonejsc.com
trungdung.vn8@gmail.com

