THE ONE VIET NAM

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 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.
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“ The One Viet Nam – Đơn vị cung cấp thiết bị Giặt là công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam ”

TheOne Viet Nam - Chúng tôi tự hào là công ty nhập khẩu và phân phối
các thiết bị công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam của nhiều công ty uy tín trên khắp Thế giới.

The One jsc Việt Nam Là đơn vị hàng đầu nhập khẩu và phân phối các thiết bị Giặt- sấy –
là công nghiệp * HWASUNG CLEANTECH KOREA - Thiết bị giặt là công
nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc và các hãng khác như GOLDFIST, OASIS ,
POWERLINE
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Lãnh đạo Won Hee Kim & Dave Kwon Tại TheOnejsc - Việt Nam
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!
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: http://Hwasung.com.vn/
Chân thành cảm ơn Quý Công Ty đã quan tâm đến thư ngỏ này!

Dây truyền lắp giắp máy giặt công nghiệp Hwasung Cleantech
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The One jsc Việt Nam Là đơn vị nhập khẩu và phân phối các thiết bị Giặt- sấy - là công
nghiệp Hwasung Cleantech - Hàn Quốc chính thức Tại Việt Nam

Ưu điểm Hwasung Cleantech - Hàn Quốc :
+ Máy được sản xuất theo công nghệ Mỹ, công suất cao, công nghệ cao,chất lượng
hàng đầu thế giới.
+ Tiết kiệm điện.
+ Phù hợp với thời tiết , khí hậu châu Á nên máy có độ bền cao.
+ Giá thành hợp lý…
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Máy giặt công nghiệp ALPS KOREA Công suất 23kg, 28kg, 35kg giá cả cạnh tranh
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MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA MÁY
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Hỗ trợ khi mua máy:
+ Tư vấn lựa chọn công suất máy
+ Thiết kế mặt bằng lắp đặt máy chi tiết
+ Lắp đặt máy hoàn thiện
+ Hướng dẫn sử dụng máy chi tiết
+Cung cấp hóa chất dùng thử
+ Chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm giặt là
+ Bảo hành, bảo trì bằng các linh kiện chính hãng…
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Hình ảnh Showroom TheOne Viet Nam
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH XƯỞNG GIẶT
(Vận hành xưởng giặt theo qui trình một chiều)

BƯỚC 1: NHẬP ĐỒ - PHÂN LOẠI
Thu gom đồ dơ đưa vào phân loại đồ cần giặt, đánh dấu phân biệt đồ vải và chất liệu đồ vải
để có mẻ giặt theo từng loại máy giặt phù hợp.
Đồ màu, chất liệu mỏng như lụa tơ tầm, áo dài veston,… giặt riêng. Thường dùng máy giặt
khô chuyên dụng để giặt cho khách.
BƯỚC 2: TẨY ĐIỂM
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Đem vào bồn ngâm để xử lý làm sạch sơ bộ và tẩy điểm những vết dơ cứng đầu bằng máy
tẩy điểm và hóa chất chuyên dụng.
BƯỚC 3: GIẶT
Đưa vải đã phân loại vào máy giặt vắt phù hợp công suất máy và chọn chế độ giặt phù hợp.
Máy giặt vắt (giặt ướt) công nghiệp có công suất giặt là 30kg/mẻ và 50kg/mẻ. Máy giặt khô
có công suất 25kg/mẻ.
BƯỚC 4: SẤY
Sau khi giặt vắt xong, chuyển đồ sang cho máy sấy khô. Tùy vào tốc độ vắt và lực G của
máy giặt vắt công nghiệp mà lượng nước còn lại nhiều hay ít để chỉnh chương trình sấy phù
hợp thời gian và nhiệt độ giúp khô đồ cần sấy.
BƯỚC 5: HOÀN THIỆN
Phân loại đồ phù hợp dùng máy ủi cuốn/ ủi phẳng hay ủi form, ủi ép.
Sau khi máy sấy hoàn tất chương trình sấy, chuyển đồ qua cho bộ phận ủi dùng máy ủi cuốn
hay còn gọi là ủi phẳng. Thường khăn bàn, drap giường, bao gối sẽ dùng máy ủi phẳng để
ủi.
Đối với đồ bộ, quần tây, áo sơ mi, …sẽ dùng máy ủi ép để ủi; nếu là đồ veston, áo dài,…sẽ
dùng máy thổi form dùng hơi để làm thẳng đồ vải.
Đối với khăn tắm, khăn mặt thì không cần ủi vì cần độ mềm mại của sợi vải.
BƯỚC 6: ĐÓNG GÓI – TRẢ ĐỒ
Bước này là khâu phân loại đồ vải và đóng gói thành phẩm hoặc treo móc nếu đồ riêng lẻ để
chờ giao trả đồ.
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I. LẬP CÔNG SUẤT VÀ CHỌN ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ
GIẶTLÀ TẠI ĐỊA ĐIỂM MỞ XƯỞNG
1. Công suất
Nếu quý khách có dự định đầu tư một hệ thống giặt là tự động chuyên nghiệp, việc đầu
tư phải đảm bảo đúng công suất, hợp lý và có khả năng mở rộng dịch vụ sau này. Việc này
sẽ giúp cho xưởng giặt là của quý khách duy trì ổn định việc sản xuất và hướng tới mục tiêu
tạo thương hiệu lâu dài.
Việc lựa chọn công suất thiết bị dựa trên 3 yếu tố cơ bản trong ngành giặt như sau:
• Đầu tư máy nhỏ sẽ tốt hơn so với máy lớn do thời gian chờ đợi đủ một mẻ giặt
trong máy nhỏ nhanh hơn, do đó tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí đầu
tư.
• Với hệ thống sấy sử dụng hơi, tỉ lệ công suất máy sấy/máy giặt là 1/1; với hệ
thống sấy điện thì tỉ lệ này là 1,2/1.
- Hệ thống sấy sử dụng điện: Chi phí đầu tư thấp, kết cấu nhỏ gọn, rất phù hợp
với xưởng giặt cỡ nhỏ.
- Hệ thống sấy sử dụng hơi: Chi phí đầu tư lớn, đòi hỏi mặt bằng rộng, phù hợp
với xưởng giặt lớn.
• Thời gian tổng cộng để giặt mỗi mẻ đối với loại đồ bẩn trung bình – bẩn nặng
tối đa là 1 giờ/mẻ.

2. Đối tượng khách hàng
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a) Dân sinh
Với nhu cầu giặt là cho khu vực dân sinh, mảng phục vụ là nhu cầu của người dân,
chủ yếu là quần áo, chăn màn, ga gối, thú bông … Dịch vụ giặt là bao gồm 3 thành phần
dịch vụ chủ yếu là “giặt ướt”, “giặt khô” và “là hơi”.
Ba thành phần dịch vụ trên yêu cầu các loại thiết bị khác nhau để phục vụ, cụ thể:
• Giặt ướt: Máy giặt ướt, giặt vắt không thể thiếu trong một xưởng giặt; Công
thức và bộ định lượng hóa chất, máy sấy.
• Giặt khô: Máy giặt khô. Thường sử dụng đối với đồ giặt cao cấp, đồ nhạy
cảm, giặt Veston, váy, giặt lụa …
• Là hơi: Cầu là hơi tay, cầu là dập hơi, bàn là dập khô, cầu là nấm, cầu là cổ tay áo, former.
b) Nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ
Mảng phục vụ chủ yếu là “giặt ướt”, “giặt khô”, “là hơi”, “giặt công nghiệp” và “là
ép” với các loại đồ giặt: Chăn ga, gối, rèm mành, quần áo …
Ngoài các thiết bị sử dụng đối với dân sinh, còn có thêm máy là ép để là các vật
dụng có kích thước lớn như: rèm mành …
c) Bệnh viện, trường học, các nhà máy, xí nghiệp …
Mảng phục vụ tùy theo nhu cầu, chủ yếu vẫn là “giặt ướt”, “giặt công nghiệp” và “là
hơi” với các loại đồ giặt: Quần áo, ga gối, chăn màn … Từ đó, lựa chọn thiết bị giặt là phù
hợp với nhu cầu trên.
Thông qua quá trình nghiên cứu đối tượng khách hàng sẽ đảm bảo cho quý khách
nhiều yếu tố quan trọng như:
• Đủ mức độ đầu tư: vốn, không gian nhà xưởng, nhân lực …
• Đáp ứng nhu cầu hiện tại (công suất hiện tại).
• Có thể mở rộng hơn trong tương lai.
II. CÁC THIẾT BỊ CẦN THIẾT
Tùy mức đầu tư, quy mô của cơ sở giặt là và độ chuyên nghiệp mà thành phần thiết bị
và số lượng thiết bị cho một tiệm giặt là cũng thay đổi.
Nhìn chung, các loại thiết bị cần thiết cho nhu cầu máy giặt là hạng trung bao gồm:
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1) Máy giặt ướt công nghiệp Hwasung Korea công suất 25 – 30 kg/mẻ vải khô.
2) Máy sấy công nghiệp Hwasung Korea công suất 25 – 30 kg/mẻ vải khô.
3) Máy giặt khô Hwasung Korea công suất 15 – 20 kg/mẻ vài khô.
4) Máy thổi form.
5) Bộ bàn là hơi tay, cầu là dập.
6) Máy tẩy vết bẩn (tẩy điểm).
Có thể tính toán để lựa chọn công suất máy cho phù hợp.
Ví dụ:
Máy giặt vắt công nghiệp với công suất: 25 – 30 kg/mẻ vải khô thì công suất làm việc
trong 1 ngày (khoảng 10 mẻ) là 250 – 300 kg vải khô. Ta xét đến từng trường hợp ứng
với nhu cầu sử dụng:
1) Đối với quần áo
Khối lượng quần áo khoảng từ 3 – 5 bộ/kg, như vậy mỗi mẻ có thể giặt cùng lúc
được từ 75 – 150 bộ và mỗi ngày có thể giặt được từ 750 – 1500 bộ quần áo.
2) Đối với chăn
Khối lượng 1 cái chăn khoảng từ 3 – 5 kg, mỗi mẻ có thể giặt cùng lúc từ 6 – 8 cái
và mỗi ngày có thể giặt từ 60 – 80 cái chăn.
3) Đối với phòng nhà nghỉ
Khối lượng chăn ga khoảng từ 1,5 – 3 kg, mỗi mẻ có thể giặt cùng lúc từ 10 – 20
phòng nghỉ và mỗi ngày có thể giặt được từ 100 – 200 phòng.
4) Đối với khách sạn 3 sao – 5 sao
Khối lượng chăn ga, rèm mành khoảng từ 3 – 5 kg, mỗi mẻ có thể giặt được từ 6 –
10 phòng và mỗi ngày có thể giặt được từ 60 – 100 phòng.

TheOne Viet Nam – laundry equipment
Nhập khẩu phân phối thiết bị chính hãng KOREA
Liên Hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất – 0936 090 191
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