
Tầm nhìn và mục tiêu phát triển 
Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những
giá trị xuất sắc, giúp chúng tôi duy trì được 
các tiêu chuẩn cao, vượt trội trong chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó nhận được 
sự tin tưởng của khách hàng nhằm đạt mục 
tiêu trở thành một công ty hàng đầu về cung 
cấp sản phẩm ván ép cốp pha phủ phim tại 
Việt Nam.

CÔNG TY CP ÐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ CẦU
Ðịa chỉ : Thôn Bến Trăm, xã Ðông Sơn, 
huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Ðiện thoại liên hệ: Mr Vương: 0913.086.517 
Mr Ðoàn: 0942.944.868
Email: congtyphucau@gmail.com www.phucau.com

VÁN ÉP Cốp PHA PHỦ PHIM

PHÚ CẦU
Ðơn vị cung cấp sản phẩm ván ép phủ phim uy tín 
hàng đầu Việt Nam. Mang đến cho bạn giải pháp 
hiệu quả nhất trong thi công công trình xây dựng.

www.phucau.vn

Giới thiệu sản phẩmPhương châm hoạt động 
** Sản phẩm đa dạng theo yêu cầu 
    của khách hàng.
** Giá cả cạnh tranh.
** Chất lượng ổn định, vượt trội.
** Sản lượng lớn, đáp ứng nhanh 
    các đơn hàng.

** Ðội ngũ kỹ sư có trình độ, công nhân 
    tay nghề cao.
** Hệ thống quản lý, quy trình sản xuất   
    chuyên nghiệp, cải tiến liên tục.
** An toàn, bảo vệ môi trường.
** Trách nhiệm cao với cộng đồng.

Sứ mệnh của Công ty Phú Cầu
Cung cấp các chủng loại ván ép cốp pha 
phủ phim với chất lượng ổn định, vượt trội 
nhằm giải quyết các vấn đề về tính thẩm mỹ, 
tiến độ và chi phí thi công trong các dự án 
đầu tư xây dựng của khách hàng.



Máy chà nhám

Ðóng gói sản phẩm Máy ép nóng - phủ phim

Dây chuyền tổng quan
ƯU ÐIỂM VÁN ÉP CỐP PHA PHỦ PHIM:
1. Giá thành thấp hơn hẳn so với các loại 

    cốp pha khác.

2. Bề mặt bê tông đẹp, không cần trát lại.

3. Giảm hao hụt vật tư khi thi công.

4. Tái sử dụng được nhiều lần.

5. Dễ vận chuyển, bảo quản.

6. Dễ thi công.

THÔNG TIN
LOẠI SẢN PHẨM  

SILVER PLYWOOD GOLD PLYWOOD PLATINUM PLYWOOD

Kiểu gỗ ván lạng

Kiểu ván lạng

Ðộ dầy

Loại keo

Film

bạch đàn, keo,…  

Trộn ván loại AB 100% A 100% A

11mm; 11,5mm; 12mm; 15mm; 18mm
       Theo yêu cầu của khách hàng 
 

MUF (Malamin Ure Fomaldehyde)
và PF (Phenol Formandehyde)

100% PF (Phenol 
Formandehyde)

Film Phenolic  -  Màu nâu hoặc đen  -  1 mặt Film hoặc 2 mặt Film  

Sấy ván tại xưởng sản xuất

Chất lượng ổn định, vượt trội, tính thẩm mỹ cao
Công nghệ hiện đại
Giá cạnh tranh
Giao hàng nhanh
Nguồn cung ứng nguyên liệu 
đầu vào ổn định, chất lượng


