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LỜI NGỎ

Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Lò 
Hơi Toàn Phát trân trọng cảm ơn sự hợp tác của 
Quý khách hàng trong thời gian vừa qua!

Trải qua quá trình hoạt động từ khi thành lập 
cho đến nay (2014-2017) với nguyên tắc cơ bản 
là hướng về khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực 
để hoàn thành những sản phẩm và dịch vụ với 
những tiêu chí ngày càng cao hơn.

Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Lò 
Hơi Toàn Phát là một trong những doanh nghiệp 
chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế 
tạo nồi hơi và thiết bị áp lực, với các ngành nghề 
kinh doanh sau:

Chủ yếu đặc biệt là cung cấp hệ thống nhiệt 
sấy mủ cao su.

Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất, chế tạo các 
loại nồi hơi, thiết bị áp lực, kết cấu thép siêu 
trường, siêu trọng và các sản phẩm cơ khí khác.

Khảo sát, tư vấn, thiết kế, vận chuyển, thi công 
lắp đặt nồi hơi, thiết bị áp lực và các công trình 
cơ khí.

Sửa chữa, cải tạo, phục chế nồi hơi, thiết bị áp 
lực, thiết bị cơ khí các loại.

Kinh doanh xuất nhập khẩu nồi hơi, thiết bị áp 

lực, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu (thép tấm, 
thép ống), phụ tùng (bơm, quạt, vòi đốt dầu, các 
loại van) chuyên ngành.

Hợp tác, liên doanh, liên kết và làm đại lý cho 
các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước để mở 
rộng sản xuất kinh doanh.

Với phương châm “Chất lượng - Sáng tạo - 
Chuyên nghiệp để khẳng định thương hiệu”, 
chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng bằng lòng yêu 
nghề của mình, đem hết tâm huyết của mình 
cùng với chủ đầu tư tạo ra các công trình có chất 
lượng cao, đem lại hiệu quả kinh tế cũng như giá 
trị xã hội, tạo việc làm cho người lao động.

 
Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, 

chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty bản hồ sơ 
năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về doanh 
nghiệp.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp tác của 
Quý Công ty.

             
 Trân trọng!

CÔNG TY TNHH MTV TM DỊCH VỤ LÒ HƠI 
TOÀN PHÁT

“Nền tảng để phát triển bền vững”

Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để nâng cao 
chất lượng và cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
sáng tạo, hiệu quả chuyên nghiệp hơn bạn nghĩ.
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THÔNG TIN PHÁP LÝ
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GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÒ HƠI TOÀN PHÁT giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 0312940665 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 2014.

Với đội ngũ nhân sự đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối, lắp đặt sản 
phẩm thiết bị hệ thống nhiệt sấy mủ cao su, lò dầu, lò điện, lò hơi...

Qua quá trình hình thành và hoạt động, TOÀN PHÁT đã liên tục mở rộng và phát triển. Công ty cung 
cấp cho khách hàng ngày càng nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ, đồng thời không ngừng đổi mới về 
hình thức, nâng cao về chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng.

THÔNG TIN CHUNG
Trụ sở chính: 61/6 Tổ 14, ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ nhà xưởng: 59/9K Đường Tiền Lân, 15 B Bà Điểm, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312940665
Điện thoại: 097 633 86 62-0941039789 - Mr: Tuấn
Email: toanphat2014@yahoo.com.vn
Người ĐDPL: Lê Anh Tuấn - Giám Đốc
Ngày hoạt động: 2014-09-24
Website: www.lohoitoanphat.com

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
Cho đến nay, TOÀN PHÁT đã và đang phục vụ cho nhiều khách hàng trong khu vực TP. Hồ Chí Minh 

và các tỉnh lân cận, hoạt động trong mọi lĩnh vực, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động 
trong các lĩnh vực Sản xuất, Xây dựng, Thương mại, Dịch vụ, Cơ khí….
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TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa 
học quản lý, TOÀN PHÁT mong muốn trở thành một công 
ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, lắp đặt sản phẩm 
thiết bị hệ thống nhiệt sấy mủ cao su, lò dầu, lò điện, lò 
hơi... chất lượng tại Việt Nam.

Sứ mệnh của TOÀN PHÁT là cung cấp các giải pháp 
thương mại, dịch vụ và giải pháp chuỗi, hệ thống cung cấp 
cho khách hàng và đối tác với trách nhiệm cao nhất và 
đem lại giá trị cao hơn sự mong đợi của khách hàng và đối 
tác.

• Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu 
hàng đầu.
• Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
• Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm 
hoạt động.
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VỚI KHÁCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các 

khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và 

trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ hơn, 

góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho khách hàng.

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, 

ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền 
thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất 
lượng hàng hoá và tôn trọng khách hàng.

- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh 
doanh nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

VỚI CỘNG ĐỒNG
- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh 

doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành 

luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung 

của xã hội.

VỚI NHÂN VIÊN
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác 

phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả 

công việc, tính chính trực và lòng trung thành 
với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng 
tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát 
triển bền vững của công ty.

NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ
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Ưu điểm: Buồng đốt đa năng đốt nhiều loại nhiên liệu thân thiện môi trường. Quá trình trao đổi nhiệt ở 
buồng xông sấy tốt và ổn định giúp quá trình xông sấy ổn định nhiệt giống như khi xông sấy bằng dầu 
DO/LPG. Chế độ vận hành và cấp nhiệt tự động. Kết cấu hệ thống đơn giản dễ dàng bảo trì bảo dưỡng, 
hoạt động ổn định. Dải công suất xông sấy mủ cao su: 45 tấn/ngày đêm – 300 tấn/ngày đêm.

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI: 
• Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo 
• Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong hệ thống nhiệt xông sấy mủ cao su. 
• Chuyên nghiệp trong việc cung cấp hệ thống nhiệt cho nhà máy mủ cao su với nhiều phương án áp 
dụng linh hoạt, đáp ứng được quá trình cấp nhiệt liên tục ổn định. 

* THUẬN LỢI KHÁCH HÀNG KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG NHIỆT CỦA CHÚNG TÔI: 
TOÀN PHÁT đầu tư hoàn toàn hệ thống cấp nhiệt cho quá trình xông sấy đạt tiêu chuẩn, chất lượng 
nhất. 
Không lo: 
+ về vấn đề cung cấp năng lượng nhiệt mà tập trung cho sản xuất. 
+ về vận hành, về thay đổi nhiên liệu, về bảo trì bảo dưỡng hệ thống. 
+ về vấn đề môi trường, về thanh kiểm tra, đăng kiểm hệ thống. 
Giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, chi phí tái đầu tư so với hệ cấp nhiệt bằng dầu DO/LPG của khách hàng, 
đem lại lợi nhuận cho quý khách hàng. 
 

SẢN PHẨM

1. CUNG CẤP HỆ THỐNG NHIỆT SẤY MỦ CAO SU
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2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM KHÁC

 Thiết bị lò dầu 
truyền nhiệt

Tháp dầu lắp và xử
Lý theo lò dầu 2 tấn

Đường ống dầu Phụ kiện theo Lò Lò hơi đốt dầu DO

Lò Hơi 2 Tấn Lò Hơi 1 Tấn Lò Dầu
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Bao ổn đường ống

Bơm dầu Lò hơi đốt củi Lò dầu truyền nhiệt Lò hơi đốt củi và than 
nén

Lò hơi đốt củi và than 
nén

Lắp đặt hệ thống ống 
hơi và Thông Gió trong 

Công nghiệp

Tàu hủ ky
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HÌNH ẢNH THI CÔNG MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Lắp đặt lò dầu Hầm sấy cao su
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG TY TNHH LỰC QUÁN

(VN) CÔNG NGHIỆP NHỰA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT Á CHÂU

HỢP TÁC XÃ CAO SU 

NHẬT HƯNG

CÔNG TY TNHH MTV 

TÂN NĂNG NGUYÊN
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Trụ sở chính: 61/6 Tổ 14, ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện
Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ nhà xưởng: 59/9K Đường Tiền Lân, 15 B Bà Điểm, Hóc
Môn, TP Hồ Chí Minh 
Mã số thuế: 0312940665
Điện thoại: 097 633 86 62 - 0941039789 - Mr: Tuấn
Email: toanphat2014@yahoo.com.vn
Website: www.lohoitoanphat.com

CÔNG TY TNHH MTV TM 
DỊCH VỤ LÒ HƠI TOÀN PHÁT


