
Container nhỏ

Brochure này giới thiệu, mô tả về các

sản phẩm hiện đang cung cấp cho hệ

thống CoopMart

Các sản phẩm bao gồm

Sóng• nhựa

Container•

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TÂN PHÚ SÀI GÒN

Về Chúng tôi

- Chuyên cung cấp các sản phẩm hạt nhựa

ngoại nhập từ các nhà cung cấp hang đầu

trên thế giới.

- Cung cấp các sản phẩm Nhựa công nghiệp

chất lượng cao.

Liên hệ

Điện thoại: 028 626762 39

Email: haiautanphu@yahoo.com.vn

Web: http://tanphusgplastic.com/

CONTAINER, 
SÓNG NHỰA
COOPMART

Đồng hành cùng doanh nghiệp, 

Hợp tác cùng phát triển.
- Văn phòng : 414 Lũy Bán Bích – Phường Hòa 

Thạnh – Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

- Kho : 826 A Hương Lộ 2 – Phường Bình Trị 

Đông A – Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP TÂN PHÚ SÀI GÒN

Bạn có được những gì
khi sử dụng sản phẩm
của Chúng tôi

mailto:haiautanphu@yahoo.com.vn
http://tanphusgplastic.com/


Thùng Container tiện lợi cho việc đóng các sản phẩm như: 

- Dễ hao hụt: các loại hạt, ngũ cốc

- Dễ xì chảy: các loại rượu, nước tương, nước mắm, dầu

- Dễ bể trong quá trình vận chuyển: bánh kẹo

Sản phẩm đã được ứng dụng

vào chuỗi cung ứng và lưu kho 

tại hệ thống Sài Gòn CO.OP

Sóng nhựa tiện lợi cho việc vận chuyển các sản phẩm:

Các- loại rau củ quả như khoai, rau các loại

Dễ - dàng sắp xếp, vận chuyển hang hóa từ kho bãi ra kệ

trưng bày và ngược lại.



• Đối với Container: Quý khách hàng vui

lòng mở nắp thùng khi không sử dụng, 

và chất chồng các container rỗng này lên

nhau

Diện tích tiết kiệm khi lưu 

kho từ 50% đến 80%

We don’t merely book your travel; we 

can help you realize your travel dreams 

if you give us an idea of what kind of 

experience you seek.

Tiết kiệm diện tích khi không 

sử dụng, khi vận chuyển và

lưu kho

Đối với Sóng nhựa: Quý khách hàng

chỉ cần đặt chồng các sản phẩm lên

nhau. Sản phẩm được thiết kế tốt nhằm

đảm bảo đáy sản phẩm bên trên khớp

với miệng sản phẩm bên dưới, chống

trượt đổ



Sản phẩm được Sản xuất từ

100% nguyên liệu PP BLOCK

có độ chịu va đập và độ bền

cao, bảo vệ an toàn cho hàng

hóa và tái quay vòng sử dụng

Thông số Container xanh

• Kích thước: 457 x 371 x 419

382 x 320 x 419

• Dung tích:  42 lít

• Màu sắc đề nghị: Xanh lá, trắng đục, trắng.

Thông số sản phẩm song nhựa

Kích• thước: 555 x 492 x 240

• 492 x 458 x 240

Dung• tích: 54 lít

Màu• sắc đề nghị: Xanh lá, trắng đục

Sản phẩm được sản
xuất từ 100% nguyên
liệu nhựa nguyên
sinh, trong môi
trường sạch, hạn chế
bụi và côn trùng,
được bao bọc, đóng
gói kỹ nhằm đảm bảo
vệ sinh, có thể đựng
thực phẩm


