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LƯỚI THÉP HÀN GIA PHAN
VỮNG BỀN CHO MỌI CÔNG TRÌNH
CÔNG TY CP LƯỚI THÉP HÀN GIA PHAN chuyên sản xuất các loại lưới thép hàn dùng
trong các cấu kiện bê tông, cốt thép xây dựng công nghiệp và dân dụng, lưới thép hàn dùng cho thủ
công mỹ nghệ tiêu dùng, hàng rào, thép kéo nguội cường độ cao ... Được thành lập từ năm 2008 với
nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất lưới thép hàn, máy móc thiết bị nhập ngoại công nghệ mới
nhất cùng với đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao. Lưới Thép Hàn Gia Phan luôn đáp ứng được
mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng cũng như tiến độ mà khách hàng yêu cầu, đáp ứng mọi tiêu
chuẩn kỹ thuật của Việt Nam cũng như quốc tế.
Với phương châm CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - KINH TẾ chắc chắn quý khách sẽ hài
lòng khi hợp tác với chúng tôi
GIA PHAN WELDED WIRE MESH JOINT STOCK COMPANY specializes in manufacturing all kinds of welded wire mesh used in concrete structures, reinforcing steel for civil and industrial
construction, welded wire mesh for handicraft, fence, steel cold drawn high intensity ... Founded in
2008 with years of experience in manufacturing welded wire mesh, imported machinery and latest
technology with a team of engineers, skilled workers. Han Gia Phan Steel Grating always meet the
strict requirements of quality as well as the progress that customers demand to meet all technical
standards of Vietnam as well as international.
With the motto QUALITY - QUICKLY - ECONOMY surely you will be satisfied when cooperating with us.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:
ty.

Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công

Công ty của chúng tôi liên tục xem xét và cải thiện các khâu trong quy trình sản xuất để đảm
bảo công việc được hoàn thành với chi phí thấp nhất, hiệu quả cao nhất và kịp thời vì lợi ích của tất
cả khách hàng và của chúng tôi .
Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các nhân viên của chúng tôi hiểu và thực hiện đầy đủ các
chính sách và mục tiêu Công ty, liên tục đào tạo và hướng dẫn nhân viên nâng cao tay nghề.
Chúng tôi tuyên bố chính sách chất lượng này như một lời cam kết với tất cả khách hàng,
chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng của GIA PHAN những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá
cả phù hợp nhất.
Quality is always top priority in all production and business activities of the company.
Our company continually reviews and improves the stages of the production process to
ensure that work is completed at the lowest cost, highest efficiency and timeliness for the benefit
of all customers and we .
We ensure that all our employees understand and fully implement Company policies and
objectives, continually train and guide staff to improve their skills.
We declare this quality policy as a commitment to all our customers, we will bring to
customers of GIA PHAN products with the best quality, best price.

ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC SỬ DỤNG LƯỚI THÉP HÀN GIA PHAN
-

Thi công nhanh chóng, lắp đặt đơn giản.
Tiết kiệm chi phí nhiều so với thép buộc tay nhờ giảm được đường kính sợi thép.
Sản xuất đa dạng kích thước, bước sợi, linh hoạt trong các loại kết cấu.
Đảm bảo tính thẩm mỹ, kỹ thuật, chất lượng đối với mọi công trình.

-

Quick installation, simple installation.
Cost savings compared to steel tied by reducing the steel wire diameter.
The production has the size, step fibers, flexible in the type of structure.
Ensure aesthetic, technical, quality for all works.
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LƯỚI THÉP HÀN GIA PHAN
VỮNG BỀN CHO MỌI CÔNG TRÌNH
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Lưới thép hàn Gia Phan được sản xuất từ sợi thép
kéo nguội cường độ cao. Với máy móc ngoại nhập hoàn
toàn tự động trong tất cả các khâu nên có chất lượng và các
tiêu chí kỹ thuật luôn ổn định trên tất cả các sản phẩm.
Đường kính sợi thép từ 4mm đến 14mm, kích thước
tấm lưới và bước sợi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn sản xuất lưới thép hàn Việt Nam và quốc
tế:
o
Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN
267:2002
o
Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 9391:
2012
o
Tiểu chuẩn Việt Nam TCXDVN 1651:
2008
o
Tiêu chuẩn Úc AS/NZS 4680:1999
o
Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A123/A123M
o
Tiêu chuẩn Nhật JIS H8641/H0401

Lưới thép hàn dùng làm kết
cấu sàn cho các công trình nhà cao
tầng thi công nhanh chóng, tiết kiệm
chi phí so với dùng thép buộc tay :
ưu điểm cường độ cao hơn các loại
thép cuộn và thép gân thông dụng
trên thị trường.
[Welded wire mesh for floor
structures for high rise buildings is
cost-effective compared to manual
trowel: higher strengths than
common steel and ribbed steels on
the market.]

Gia Phan welding wire mesh is made from high
strength cold drawn steel wire. With fully automated
machines in all stages, the quality and technical standards
are always stable on all products.
Diameter of steel wire from 4mm to 14mm, mesh
size and production step by the customer demand.
Standard production of welded wire mesh Vietnam
and international:
o
Vietnam Standard TCXDVN 267: 2002
o
Vietnam Standard TCXDVN 9391: 2012
o
Vietnam Standard TCXDVN 1651: 2008
o
Australian Standard AS / NZS 4680:
1999
o
American Standard ASTM A123 /
A123M
o
Standard Japanese JIS H8641 / H0401

Ký hiệu

Kích thước
Kích thước
lớn nhất (mm) nhỏ nhất (M)

L: Chiều dài tấm lưới

12.000

300

W: Chiều rộng tấm lưới
Øm: Tiết diện sợi ngang

3.400
14

200
4

14

4

Pm: Khoảng cách sợi ngang
Pc: Khoảng cách sợi dọc

1.000
1.000

50
50

M1, M2: Đầu thừa sợi dọc

1.000

10

S1, S2: Đầu thừa sợi ngang

1.000

10

Øc: Tiết diện sợi dọc
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Lưới thép hàn Gia Phan
sử dụng rộng rãi trong các kết cấu
nền chịu lực như: nhà xưởng, kho
lạnh, bến cảng, bãi tập kết
container....
[Gia Phan welding steel is
widely used in bearing structures
such as workshops, cold storage,
ports, container yards ....]

Đổ bê tông nhanh chóng thi công các công trình có
diện tích lớn trong mọi hoàn cảnh thời tiết.
[Rapid concrete construction of large areas in all
weather conditions.]
Lưới thép hàn Gia Phan sử dụng rộng rãi trong các kết
cấu sàn deck.
[The Phan Gia Phan welding wire is widely used in
deck decks.]
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HÀNG RÀO MẠ KẼM NHÚNG NÓNG, SƠN TĨNH ĐIỆN

- Lưới hàng rào mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện có độ bền trên 10 năm.
- Đảm bảo tính thẩm mỹ cao, không tốn chi phí bảo dưỡng.
- Lắp đặt đơn giản tất cả các phụ kiện cung cấp kèm theo được làm bằng Inox sản xuất trên máy có
độ chính xác cao.
- Được chấn sóng hoặc tam giác tăng cứng đảm bảo độ bền chắc và tính thẩm mỹ.
- Dùng trong các kết cấu bao quanh nhà máy, khu công nghiệp, vách ngăn nhà xưởng, khu nhà kho ...

[ CLOTHING GLASS WITH HOT WATER, POWDER COAT

- Hot dip galvanized or electrostatic coating grid of over 10 years.
- Ensure high aesthetics, no maintenance costs.
- Simple installation of all supplied accessories is made of stainless steel produced on the machine
with high accuracy.
- Shock wave or rigid triangle to ensure durability and aesthetics.
- Used in structures surrounding factories, industrial zones, factory walls, warehouses ...]
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SẢN PHẨM KHÁC

[OTHER PRODUCTS]

Thép cuộn kéo nguội
cường độ cao
[Cold rolled coils of high
intensity]

Thép nắn chặn theo quy
cách
[Cut steel according to
specifications]

Lưới thép hàn dùng trong
mỹ nghệ tiêu dùng
[Welded wire mesh used in
fine art]

Lưới thép hàn dùng trong
cống hộp
[Welded wire mesh used in
box culvert]

Lưới thép hàn đổ tấm đan,
nắp cống
[Welded Steel Welded
Plate, Hatch Cover]

Lưới thép hàn dùng làm
chuồng thú
[Welded wire mesh for
animal stables]

Vách trang trí an toàn,
thẩm mỹ
[Decorative walls,
aesthetics]

Lưới thép hàn mạ kẽm nhúng
nóng là rọ đá (dùng trong các
công trình kè, đê biển)
[Hot dip galvanized steel welded
gabions (used in embankment
projects, sea dykes)]

Thép bẻ đai
[Broken steel belt]
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN GIA PHAN
[PRODUCTION PROCESS OF
GIA PHAN WELDED WIRE MESH JOINT STOCK COMPANY]
Nguyên liệu: Thép tròn cuộn
cán nóng
[Material: hot rolled coils]

1: Thép cuộn chính phẩm
Kiểm định
chất lượng nguyên liệu
[Quality control
of raw materials]

Kéo nguội nguyên liệu (đảm bảo
cường độ trên 500Mpa)
[Cold-dip the material
(ensure
the strength of more than 500Mpa)]

Nắn thẳng và cắt quy cách
[Straightening and cutting]

Hàn thành phẩm
trên máy tự động
Finished products
on automatic machines

Kiểm tra
chất lượng thành phẩm
[Quality control
of finished products]

2: Máy kéo nguội nguyên
liệu

3: Máy kiểm nghiệm thép

4: Máy nắn thẳng và cắt

5: Máy hàn lưới tự động

Đóng gói và
xuất xưởng sản phẩm
[Packaging and delivery of products]

6: Lưới thép hàn gia phan
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ĐIỆN THOẠI: 028 3795 3996 – 3795 3997
FAX : 028 3795 3968
Website : www.giaphan.vn
www.luoithephangiaphan.com
Email: luoithephangiaphan@gmail.com
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