CÔNG TY TNHH SX TM DV INOX KIM THÀNH ĐẠT – CHUYÊN GIA VỀ INOX
Inox hay còn được gọi là thép không gỉ là thị trường tiềm năng không chỉ ở Việt
Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Những sản phẩm bằng inox là sự lựa
chọn hàng đầu của người tiêu dùng hiện nay. Hiểu được điều đó, Công ty
TNHH SX TM DV Inox Kim Thành Đạt đã không ngừng đưa ra thị trường
những sản phẩm được làm từ inox siêu bền đẹp, tiện lợi với giá hợp lý nhất.
Chúng tôi đi lên từ lòng tin,từ chất lượng sản phẩm cho tới những thiết kế kỹ
thuật đỉnh cao và kiến thức sâu về chuyên môn từ những con người được tuyển
chọn gắt gao và thực sự tận tâm với nghề. Sự tập trung giám sát chặt chẽ tất cả
các khâu: Khảo sát thực tế, tư vấn, lên bản vẽ, gia công sản phẩm đến lắp đặt
hoàn thiện sẽ mang tới những sản phẩm khiến khách hàng hài lòng.
Ưu điểm của Công ty TNHH SX TM DV Inox Kim Thành Đạt đó là luôn
luôn cố gắng, học hỏi, nâng cao kiến thức, du nhập kỹ thuật, máy móc hiện đại
cùng với đội ngũ kỹ sư, thiết kế, công nhân ưu tú luôn mong muốn đưa đến
khách hàng sản phẩm INOX hoàn hảo, tuyệt vời và đặt tôn chỉ: Chất lượng,
thành tín, hậu mãi lên hàng đầu.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc gia công, sản xuất các sản phẩm bằng
inox: Bàn Inox, Ghế Inox, Bàn Ghế Inox Cao Cấp - Kệ Inox, Khung Inox,
Khung Bàn Ghế Inox - Giường Inox, Giường Y Tế Inox, Giường Du Lịch Inox
- Dàn Phơi Inox, Bồn Rửa Inox, Móc Treo Inox, Tủ Inox… Mọi sản phẩm được
làm bằng inox tại nơi đây đều được xem là hoàn hảo trong từng chi tiết, không
chỉ tiện lợi trong sử dụng mà còn đẹp trong từng ánh nhìn.
Cùng với tầm nhìn trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực gia công và
sản xuất sản phẩm bằng inox, Công ty TNHH SX TM DV Inox Kim Thành
Đạt sẽ luôn không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa để đưa những sản
phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng.
Inox Kim Thành Đạt – Trải nghiệm sự tiện nghi cho cuộc sống hiện đại!
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