
 

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM, CẮT LASER, UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP- HAIHAMETAL 

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM, CẮT LASER, UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP- 

HAIHAMETAL 

-----------*****--------- 

 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC 
Địa chỉ 215B Đội Cấn- Ba đình- Hà nội. 

Nhà máy SX : Lô CN6, Đường CN8, Khu Công nghiệp Từ liêm, Q.Bắc Từ liêm, Hà 

nội. 

�  Điện thoai: (024) 3.7658.664, 3.832.5853, 3.762.6768. 

�  Email: haihametalnew@gmail.com 

�  Website: haihametal.vn 

Fanpage: 
https://www.facebook.com/GiaCongKimLoaiTam.UyTin.ChuyenNghiep.HaiHaMetal 
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THƯ NGỎ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

        Lời đầu tiên, HaiHaMetal - Gia công Kim loại tấm, Cắt laser, Uy tín Chuyên 

nghiệp xin gửi tới Quý Khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của 

chúng tôi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! 

          Kính chúc công việc sản xuất kinh doanh của Quý khách hàng ngày càng 

thịnh vượng và phát triển. 

HaiHaMetal-Gia công Kim loại tấm, Cắt laser, Uy tín Chuyên nghiệp, tiền 

thân là Xí nghiệp Cơ kim khí Hải Hà, chuyên sản xuất các mặt hàng, trang thiết bị y 

tế phục vụ cho các cơ sở khám chữa bệnh trong nước và Bộ Quốc Phòng (giấy phép 

Bộ y tế số 6092/TTB ngày 29/08/1995). 

           Các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất kinh doanh của Chúng tôi gồm: 

-Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế 

-Sản xuất thiết bị văn phòng, nội thất. 

-Sản xuất thiết bị, cơ khí tiêu dùng, bếp công nghiệp. 

-Cắt laser, chấn gấp, gia công kim loại tấm. 

         Với dây chuyền, máy móc hiện đại và được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất 

hiện nay cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ sư có chuyên môn, kinh 

nghiệm và đội ngũ công nhân lành nghề đã tạo ra sản phẩm chất lượng cao đảm bảo 

yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật. 

‘’Chất lượng, niềm tin’’ Đó là mục tiêu mà HaiHaMetal để ra và không 

ngừng cố gắng phát triển hơn nữa về sản phẩm cũng như dịch vụ bán hàng để tạo 

nên một giá trị thương hiệu cốt lõi cũng như niềm tin với Khách hàng.  

Sự hài lòng của khách hàng chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

                                                                                                                             GIÁM ĐỐC 

 

 

                                                                                                            CAO ANH QUANG 
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GIỚI THIỆU CHUNG 

Tên đơn vị : HAIHAMETAL-GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM, CẮT LASER, 

UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP 

Địa chỉ : 215B phố Đội Cấn, Ba đình, Hà nội. 

Nhà máy 

sản xuất 

: Lô CN6, Đường CN8, Khu Công nghiệp Từ liêm, Q.Bắc Từ liêm, 

Hà nội. 

Điện thoai : (024)37658664, 38325853, 37626768 

Email : haihametalnew@gmail.com 

Website : haihametal.vn 

Fanpage : https://www.facebook.com/GiaCongKimLoaiTam.UyTin.ChuyenN

ghiep.HaiHaMetal 

 

      Các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất kinh doanh của Chúng tôi gồm: 

-Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế 

-Sản xuất thiết bị văn phòng, nội thất. 

-Sản xuất thiết bị, cơ khí tiêu dùng, bếp công nghiệp. 

-Cắt laser, chấn gấp, gia công kim loại tấm. 

       HaiHaMetal-Gia công Kim Loại tấm, cắt laser, uy tín chuyên nghiệp dưới sự 

lãnh đạo của ông Cao Anh Quang ngay từ đầu đã xác định được mục tiêu hành 

động: 

“Chất lượng, niềm tin’’ đó là mục tiêu mà HaiHaMetal để ra và không 

ngừng cố gắng phát triển hơn nữa về sản phẩm cũng như dịch vụ bán hàng để tạo 

nên một giá trị thương hiệu cốt lõi cũng như niềm tin với Khách hàng.  
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH. 

       Với Nhà máy Sản xuất tại Khu Công nghiệp Từ liêm, HaiHaMetal đã đầu tư 

xây dựng các dây chuyền sản xuất hiện đại như : Hai dây chuyền sản xuất tiên tiến 

là máy uốn ống định hình các loại inox YC- 50 và dây chuyền sản xuất ống định 

hình YC -30, Máy cắt laser By Sprint  Fiber 3000, Máy chấn Xact Smart 100, Máy 

chấn Amada HG -8025, Máy hàn Robot, Máy hàn Mig, hàn Tig….với các  loại vật 

tư nhập ngoại chất lượng tốt được kiểm tra nghiêm ngặt ngay từ khâu nhập nguyên 

liệu đầu vào. Đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm và 

được đào tạo thường xuyên. Các sản phẩm của HaiHaMetal kiểu dáng đẹp, chất 

lượng cao, giá thành hợp lý, bảo hành dài hạn. 

 

Một số thiết bị máy móc chuyên dụng 
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MÁY CẮT LASER BY SPRINT  FIBER 3000 
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MÁY CHẤN AMADA HG 8025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY CHẤN XACT SMART 100 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số lao động hiện có: 72 người 
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-Trong lĩnh vực sản xuất: 61 người. 

Trong đó kỹ sư chuyên môn, giám sát: 5 người 

-Trong lĩnh vực kinh doanh: 11 người. 

Trong đó cán bộ chuyên môn: 6 người. 

Nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Từ Liêm với quy mô máy móc được đầu 

tư như vậy, cùng với bề dày nhiều năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị, cơ khí nội 

ngoại thất, HaiHaMetal có khả năng đáp ứng được những đơn hàng lớn, có giá trị 

cao. 

Theo quy mô, sản phẩm sản xuất, gia công trong 1 tháng của HaiHaMetal có 

thể đạt được: 

STT Tên sản phẩm Số lượng sản phẩm 

1 Sản phẩm y tế 1.700 

2 Sản phẩm cơ khí tiêu dùng nội, ngoại thất 600 

3 Sản phẩm phục vụ Bộ Quốc phòng 60.000 

4 Sản phẩm khác 200 

5 Sản phẩm gia công cắt laser, chấn gấp 50.000 

6 …..  

 

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng vài nét về quy mô máy móc thiết bị và 

năng lực sản xuất 

Trân trọng và rất mong được hợp tác! 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

                                                                                          Giám đốc 

                                                                                          

                                                                                            Cao Anh Quang 

 


