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THƯ GIỚI THIỆU
Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực Nội thất, cửa gỗ công nghiệp, thiết bị trường
học, vật liệu xây dựng, ứng dụng công nghệ vật liệu mới như: sàn phòng sạch, nhàn nhựa,
sàn nâng, sàn thi đấu, sàn bệnh viện. Là công ty thừa hưởng toàn bộ kinh nghiệm, công
nghệ và nhân sự đã phát triển từ các thành viên HĐQT, Công ty CP Đầu tư Bigsun Việt
Nam đang khẳng định vị thế của mình cùng với quyết định thay đổi toàn diện, từ định
hướng kinh doanh. Công ty Cổ phần Đầu tư BIGSUN Việt nam tiếp tục được đầu tư một
cách chuyên nghiệp nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Đồng thời công ty tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đáp
ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
Những lĩnh vực chính mà công ty tập trung Đầu tư phát triển:
- Sản xuất, nhập khẩu và phân phối thiết bị trường học, bàn ghế học sinh;
- Sản xuất và phân phối đồ gỗ Văn phòng, Ngân hàng, cửa gỗ công nghiệp, Nội thất
hoàn thiện, Vật liệu xây dựng, Tấm ốp tường 3D;
- Tư vấn Đầu tư tài chính, BĐS, ...
Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trẻ và năng động, Công ty CP Đầu
tư BIGSUN Việt Nam luôn tìm tòi, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến nhất.
Những sản phẩm và dịch vụ mà công ty phát triển và cung cấp luôn có có tính ứng dụng rất
cao và đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Những dịch vụ, sản phẩm mà công ty cung cấp
luôn nhận được những phản hồi rất tích cực của khách hàng. Những sản phẩm và giải pháp
công nghệ do công ty cung cấp cũng được khách hàng đánh giá rất cao về tính hiệu quả, sự
ổn định và chi phí hợp lý.
Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng là một trong những thế mạnh của
chúng tôi. Công ty CP Đầu tư BIGSUN Việt Nam đã đầu tư rất nhiều để phát triển hệ thống
chăm sóc khách hàng tự động dựa trên công nghệ hiện đại kết hợp đội ngũ chăm sóc rất
chuyên nghiệp và nhiệt tình. Công ty luôn theo sát mọi yêu cầu của khách hàng để có thể
đáp ứng nhu cầu một cách nhanh nhất, đồng thời cũng không ngừng nghiên cứu để đưa ra
các sản phẩm và dịch vụ ngày càng phù hợp với yêu cầu của khách hàng hơn.
Để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, BIGSUN Việt Nam đã triển khai chiến lược
tăng trưởng quyết liệt trong giai đoạn 2015 - 2020 với sự hỗ trợ của các công ty tư vấn Quốc
tế. Với chiến lược này, BIGSUN Việt Nam nỗ lực tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc
khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng,
và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.
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Bên cạnh đó, theo định hướng “Tất cả vì khách hàng”. Các sản phẩm, dịch vụ của
BIGSUN Việt Nam luôn được cải tiến và kết hợp thêm nhiều sản phẩm nhằm gia tăng
quyền lợi cho khách hàng... Tất cả đã góp phần làm hài lòng khách hàng hiện tại và thu hút
thêm khách hàng mới, mở rộng cơ sở khách hàng của BIGSUN Việt Nam với tốc độ nhanh
chóng.
Để chuẩn bị cho việc tăng trưởng ổn định và bền vững, BIGSUN Việt Nam đã tiến
hành đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống nền tảng. Là công ty luôn đi đầu thị trường
trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống
vận hành. Cùng với việc xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, hiệu quả,
các hệ thống quản trị nhân sự cốt lõi đã được xây dựng và triển khai thành công tại
BIGSUN Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty đang từng bước phát triển một hệ thống quản trị
độc lập, tập trung và chuyên môn hóa, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và gắn kết với chiến lược
kinh doanh của Công ty. Song song với việc thực thi những thông lệ quốc tế tốt nhất về
quản trị doanh nghiệp, BIGSUN Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức
theo chính sách quản trị công ty rõ ràng và minh bạch.
Với mục tiêu đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu “Chuyên nghiệp, Tận tụy, Khác
biệt, Hiệu quả”, Công ty CP Đầu tư BIGSUN VIỆT NAM sẽ không ngừng phát triển và
phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong những lĩnh vực hoạt động của
mình.

Http://www.bigsunvietnam.com.vn - Chuyên nghiệp - Tận tuỵ - Khác biệt - Hiệu quả!
-5-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM
ĐC: : Số 30A ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội– MST: 0106609680
VPGD: Tòa 5A Lê Đức Thọ, Hà Nội
Điện thoại: 024 66838449 - Hotline: 0903511768
Website: www.bigsunvietnam.com.vn
Email: bigsunvietnam.jsc@gmail.com

Chuyên nghiệp – Tận tụy – Khác biệt – Hiệu quả!

TẦM NHÌN

Là một trong những Doanh nghiệp mới đi vào hoạt động chưa nhiều năm BISGSUN đã có
những bước phát triển vững chắc trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Đặc biệt từ năm
2015, BIGSUN đang có sự tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển
đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo
chiến lược này, BIGSUN đặt mục tiêu trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu Việt
Nam.
Chất lượng là trên hết, Công ty BIGSUN không ngừng nghiên cứu và giới thiệu với khách
hàng các sản phẩm, dịch vụ và các lĩnh vực được ứng dụng trong cuộc sống. Hậu thuẫn cho việc
triển khai chiến lược nói trên là văn hóa doanh nghiệp của BIGSUN, được xây dựng và vun đắp dựa
trên 6 giá trị cốt lõi:







Khách hàng là trọng tâm;
Dịch vụ hoàn hảo và Hiệu quả;
Tham vọng;
Phát triển con người;
Tin cậy;
Tạo sự khác biệt.
BIGSUN Việt Nam tin tưởng rằng với tầm nhìn và chiến lược trên, Công ty sẽ hoàn thành

sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, quan tâm chú trọng đến quyền lợi
người lao động và cổ đông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, và đóng góp hiệu quả vào
sự phát triển của cộng đồng.
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MỤC TIÊU

 Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Để trở thành một công ty hàng đầu về sản xuất và cung cấp các sản phẩm Nội thất, và Cửa gỗ
công nghiệp trong một thị trường sôi động và luôn luôn biến đổi không ngừng, chúng tôi luôn luôn
chú trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm cũng như nghiên cứu và áp
dụng các công nghệ mới vào sản xuất.
 Luôn luôn hướng tới khách hàng
- Luôn lắng nghe và mang tới khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và chi phí phù
hợp nhất.
- Đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ và đa dạng sản phẩm;
- Thiết lập một mối quan hệ thân thiết, bền vững với khách hàng.
 Năng động, sáng tạo
Đây là mục tiêu luôn được chú trọng khuyến khích và phát huy ở Công ty CP Đầu tư BIGSUN
Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng, tự do đổi mới và năng động sáng tạo là yếu tố tiên quyết để giúp
BIGSUN trở thành công ty hàng đầu. Môi trường năng động và cởi mở ở BIGSUN luôn khuyến
khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo và năng động.
 Hợp tác, chia sẻ, tin cậy
- Sức mạnh tập thể là nhân tố tạo nên sức mạnh của BIGSUN Việt Nam. Đoàn kết được tạo ra từ sự
kết hợp, bổ sung giữa các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt.
- Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
- Phát huy tối đa khả năng làm việc theo nhóm.
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CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Với phương châm “Chuyên nghiệp, Tận tuỵ, Khác biệt, Hiệu quả”, Công ty Đầu tư
BIGSUN Việt Nam luôn không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà
còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong của từng nhân viên để ngày càng nâng cao được
chất lượng phục vụ khách hàng.
Là một công ty hoạt động với phương châm: lợi ích của khách hàng là trên hết; lợi ích của
người lao động được quan tâm; lợi ích của cổ đông được đảm bảo; đóng góp có hiệu quả vào sự
phát triển của xã hội.
- Đối với Khách hàng: BIGSUN Việt Nam cam kết thoả mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ
sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh
tranh.
- Đối với nhân viên: Công ty CP Đầu tư BIGSUN Việt Nam quan tâm đến cả đời sống vật chất và
đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến,
người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền
lợi chính trị và văn hoá.
- Đối với cổ đông: Công ty CP Đầu tư BIGSUN Việt Nam quan tâm và nâng cao giá trị công ty, cổ
phiếu, duy trì mức cổ tức cao hàng năm và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
- Đối với cộng đồng: Công ty BIGSUN cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách
Nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM
Trụ sở chính tại Hà Nội:
Số 30A ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, p.Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
VPGD: Tòa nhà 5A đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024 66838449
Hotline: 0903511768
Email: bigsunvietnam.jsc@gmail.com
 Nhà máy sản xuất: KCN chợ mới, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC
TỔNG HỢP

P. GIÁM ĐỐC
SX & KD

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
KỸ THUẬT

Xưởng sản
xuất

TỔ
THI CÔNG

TỔ
GIÁM SÁT

TỔ
BẢO HÀNH

PHÒNG
HC&NS

PHÒNG
KẾ TOÁN

NHÂN LỰC
Tổng số nhân sự: 31 người
Nhân sự chia theo các bộ phận:
Phòng ban
Ban lãnh đạo
Phòng kế toán
Phòng kinh doanh
Phòng HC&NS
Phòng kỹ thuật – Giám sát
Xưởng sản xuất
Tổ thi công, bảo hành

Số lao động
03 người
02 người
02 người
01 người
02 người
11 người
10 người

Trình độ nhân sự:
Trình độ học vấn
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Chứng chỉ nghề

Số lượng
01 người
09 người
03 người
03 người
15 người
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CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY
I – Buôn bán máy móc, thiết bị trường học:
Chuyên cung cấp bàn ghế hoc sinh, bàn ghế mầm non,Bàn ghế mẫu giáo nhựa nhập khẩu, bàn
ghế gỗ ghép cao su, bàn ghế nhựa composite,bảng chống lóa hàn Quốc ,bảng từ xanh ,bảng từ trắng
chống lóa giá sỉ, giường ngủ mầm non,trang thiết bị mầm non,trang thiết bị phòng thí nghiệm, Bảng
từ xanh tiểu học, Bảng Clippchart, bảng ghi văn phòng, phụ kiện bàn ghế,… v.v.v Chúng tôi
chuyên sản xuất các loại khung sắt thép bàn ghế trường học, bàn ghế học sinh, sinh viên, khung sắt
bàn ghế văn phòng với giá rẻ, chất lượng cao. Nhận đặt hàng sản xuất theo yêu cầu với các chi tiết
phức tạp và số lượng không hạn chế.
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Chuyên sản xuất, nhập khẩu & phân phối các loại đồ chơi trẻ em như: Cầu trượt, đu quay,
xích đu, bấp bênh, thú nhún, liên hoàn cầu trượt, tàu lửa, tàu lượn siêu tốc, thuyền lắc thủy lực,
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xe điện đụng, hồ câu cá, thảm bay, nhà phao, mâm xoay,v.v..Các loại thiết bị trường học, thiết bị
nội thất mầm non, nội thất học đường, Phòng học, phòng đọc, Nội thất văn phòng nhà trường. ..
 Cụ thể có các sản phẩm như sau:








Đồ Chơi Cảm Giác Mạnh – Kinh doanh
Thiết Bị Trường Học - Sản Xuất và Kinh Doanh
Đồ Chơi Ngoài Trời – Kinh doanh
Trường Mầm Non - Đồ Chơi, Thiết Bị Giáo Dục
Đồ Chơi - Sản Xuất và Phân Phối Đồ Chơi
Đồ Chơi Công Viên, Khu Vui Chơi Giải Trí
Đồ Chơi - Nhập Khẩu Và Phân Phối

Thiết bị phòng Lab, phòng tin học

Phòng học chức năng
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Hệ thống tủ hồ sơ, tủ sách thư viện
Hệ thống bảng từ, bảng phấn chống lóa;
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 Sản phẩm sản xuất và kinh doanh dịch vụ:































Bàn ghế giáo viên
Bàn ghế hiệu trưởng
Bàn ghế học sinh
Bàn ghế hội trường
Bàn ghế mẫu giáo nhập ngoại
Bàn ghế mẫu giáo
Bàn ghế thí nghiệm
Bàn ghế vi tính trường học
Bảng biểu các loại
Bảng chống lóa
Bấp bênh
Bể chơi cát nước
Cầu trượt liên hoàn bằng gỗ
Cầu trượt liên hoàn
Cầu trượt nhập ngoại
Đĩa bay
Đồ chơi lắp ghép xây dựng
Đồ chơi ngoài trời
Đồ chơi thông minh nhập ngoại
Đồ chơi thông minh
Đồ chơi vận động
Đồ dùng học tập cho các bé mầm non
Đu quay điện
Đu quay đứng
Đu quay
Dụng cụ thể dục trường học
Giường ngủ của bé
Hồ câu cá
Mâm xoay
Nhà banh
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Thiết bị nội thất mầm non
Thiết bị vui chơi ngoài trời nhập ngoại
Thú nhún điện
Thú nhún lò xo
Thú nhún
Trò chơi thuyền lắc thủy lực
Tủ đồ chơi
Xích đu nhập ngoại
II – Sản xuất, phân phối các sản phẩm Cửa gỗ công nghiệp, Nội thất hoàn thiện:

Khởi đầu từ một công ty thương mại chuyên về các sản phẩm gỗ công nghiệp, BIGSUN đã
nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những công ty dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh các
sản phẩm gỗ công nghiệp tại Việt Nam.
Sau những điều chỉnh về quy mô nhân sự, tư duy quản lý, công nghệ sản xuất, tỷ trọng và phân bổ
nguồn vốn nhằm vượt qua khó khăn, những điều chỉnh hợp lý đã được phản ánh trong kết quả hoạt
động của công ty. Số lượng nhân sự giảm 10%, chi phí chung giảm trên 15% nhưng sản lượng và
doanh thu vẫn tăng trên 10%. Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tự thích ứng và tiếp tục
phát triển.
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Hiện tại Công ty CP Đầu tư BIGSUN Việt Nam đã và đang là sự lựa chọ hàng đầu từ các chủ
đầu tư như: HANDICO, HANCIC, VC6, VC1, CIENCO.1, , XUÂN MAI, MIPEC CENGROUP,
CDC ..., với các dự án nhà ở Thương mại, nhà ở cho người thu nhập thấp. Qua các dự án trên
Công ty BIGSUN đã được đánh giá là đơn vị thi công có uy tín đảm bảo được chất lượng và tiến độ
của dự án được chủ đầu tư đánh giá rất cao.
Trên cơ sở đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, với các máy móc thiết bị hiện đại được nhập khẩu
từ Đức, Ý, Nhật, Đài loan, Malaysia…đã giúp cho hạng mục công việc của nhà máy được đảm bảo
vận hành ổn định và đạt năng suất cao (đặc biệt là cửa gỗ), các sản phẩm đồ gỗ cao cấp như: bàn
ghế, giường tủ, nội thất văn phòng, gia đình bằng chất liệu MFC, Laminate, gỗ óc chó, Sồi, xoan
đào…
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Cửa gỗ tự nhiên: Năng suất đạt 100 bộ sản phẩm/ tháng, tương đương 1200 bộ/ năm.
Cửa gỗ công nghiệp: Sản lượng đạt 500 bộ sản phẩm/ tháng, tương ứng gần 6000 bộ/ năm.
Tủ bếp: Số lượng xuất xưởng đạt 50 bộ/ tháng, tương đương 600 bộ/ năm.
Ngoài các sản phẩm chủ lực trên, công ty còn sản xuất rất nhiều các sản phẩm nội thất khác
như Bàn, ghế, giường, tủ, ván sàn, kệ tivi, quầy bar, bàn làm việc…với số lượng không hạn
chế và trên phạm vi toàn quốc.
III – Phân phối các sản phẩm Vách ốp tường 3D:

Tấm ốp tường 3D là một loại vật liệu xây dựng mới được làm từ nguyên liệu chính là bột tre,
bột mía qua công nghệ sản xuất hiện đại của Châu Âu đã và đang được ứng dụng tại Việt Nam. Đặc
biệt với nhiều kiểu dáng, mẫu mã hiện đại, có khả năng chống nồm ẩm rất cao, rất thích hợp cho
những công ty tư vấn, thiết kế nội thất công trình và dễ dàng làm hài long khách hàng do ưu điểm
của sản phẩm là dễ thi công và có thể sơn bất kỳ màu sơn nào mà khách hàng lựa chọn.
Tấm ốp tường 3D đang là xu hướng nội thất của Châu Âu thu hút thị trường bởi tính thân
thiện và bảo vệ môi trường Tấm ốp 3D được làm ra với nhiều khuôn mẫu khác nhau. Các họa tiết
của tấm ốp tường 3D tinh tế, sang trọng và mang tính nghệ thuật rất cao.
Công ty cổ phần Đầu tư BIGSUN Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới với
nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng, thích hợp cho các ứng dụng làm Vách tiêu âm và trang trí Hội
trường; Vách trang trí khách sạn cao cấp; Vách ốp tường cho căn hộ gia đình.
Một đặc tính rất art là tấm ốp tường 3d có khả năng tạo hiệu ứng 3 chiều với ánh sáng làm nổi
bật sản phẩm một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất và thời trang nhất.
Tấm ốp tường 3D chính là sản phẩm được chọn, là xu hướng trang trí nội thất của thế kỷ mới
bởi sự hoàn hảo từ kiểu dáng, sự dễ dàng trong thi công và sự chung tay bảo vệ môi trường. Nâng
cao chất lượng sống của mọi người. Tấm ốp tường 3D chính là xu hướng mới nhất - Sản phẩm tốt
nhất cho căn nhà của bạn.
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PHẦN II
HỒ SƠ PHÁP NHÂN
1. Giấy đăng ký kinh doanh
2. Thông tin tài chính
3. Hệ thống quản lý
4. Quy trình sản xuất cửa gỗ công nghiệp
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Công ty CP Đầu tư BIGSUN Việt Nam đang xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý ISO 90012008 hết sức chặt chẽ để đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực của công ty, ổn định chất lượng sản
phẩm dịch vụ và kiểm soát rủi ro. Trong đó:
- Về quản lý Tài chính, Công ty BIGSUN sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng Fast
Accounting 2010 cho lĩnh vực sản xuất và thương mại. Ngoài ra phần mềm còn có khả năng kết nối
và chuyển số liệu giữa Trụ sở chính và các đơn vị cơ sở để đảm bảo số liệu được thông suốt và kịp
thời. Bên cạnh việc cập nhật, lưu trữ và tổng hợp số liệu cho Bộ phận tài chính kế toán, phần mềm
còn phân quyền để lãnh đạo các cấp đều có thể truy cập vào tùy theo mức độ để kiểm tra và quản
lý.
Ngoài ra phần mềm còn có khả năng kiểm tra số liệu để phát hiện sai sót, tổng hợp, phân tích và
lập các báo cáo theo các tiêu chí khác nhau một cách nhanh chóng giúp cho Ban giám đốc có thể
nhanh chóng đưa ra các quyết định hợp lý.
- Về quản lý thông tin khách hàng, Công ty BIGSUN Việt Nam sử dụng phần mềm quản trị
khách hàng. Mọi thông tin của khách hàng đều được cập nhật vào hệ thống. Đây là hệ thống online
chạy trên nền web nên mọi thành viên đều có thể truy cập để tra cứu hoặc cập nhật thông tin mọi
lức mọi nơi. Bên cạnh đó lãnh đạo cũng dễ dàng kiểm tra các thông tin khách hàng, kiểm tra tiến
trình thực hiện công việc có liên quan đến khách hàng đó, thêm các ghi chú hoặc trực tiếp giao việc
cho nhân viên.
Ngoài ra, tất cả hệ thống thông tin nội bộ, biểu mẫu, quy trình đều được chuẩn hóa và lưu trữ
trong hệ thống mạng nội bộ của công ty để mọi thanh viên của công ty để có thể truy cập từ bất kỳ
nơi nào.
- Về quản lý chung: Để chuẩn bị cho việc tăng trưởng ổn định và bền vững, BIGSUN Việt
Nam đang tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống nền tảng. BIGSUN luôn đi đầu thị
trường trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống
vận hành. Cùng với việc xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, hiệu quả, các hệ
thống quản trị nhân sự cốt lõi đang được xây dựng và triển khai tại BIGSUN. Bên cạnh đó, Công ty
đã từng bước phát triển một hệ thống quản trị rủi ro độc lập, tập trung và chuyên môn hóa, đáp ứng
chuẩn mực quốc tế và gắn kết với chiến lược kinh doanh của Công ty. Song song với việc thực thi
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những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị doanh nghiệp, BIGSUN cũng không ngừng hoàn thiện
cơ cấu tổ chức theo chính sách quản trị công ty rõ ràng và minh bạch.
Quảng bá trên mạng Internet
http://www.bigsunvietnam.com.vn
Là website thông tin về Công ty và các sản phẩm của công ty có số lượt truy cập và tìm
kiếm hàng đầu tại Việt Nam.
Khách hàng có thể dễ dàng tìm được các thông tin về công ty và sản phẩm từ Google với
các từ khóa: “Tấm ốp tường 3D”, "Thiết bị y tế", "Thiết bị trường học", “sàn nhựa”, “Cửa gỗ công
nghiệp”, “Nội thất”, “Ắc quy Xe điện”.
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GIỚI THIỆU CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP
Đối tượng sử dụng sản phẩm
- Các dự án khu nhà ở cao cấp.
- Các dự án khu chung cư mới, nhà ở công nhân.
- Các biệt thự, căn hộ .
- Các trường học, bệnh viện tiêu chuẩn cao.
- Các khách sạn, khu resort.
Các ưu điểm vượt trội của sản phẩm
1. Nhiều kiểu dáng, màu sắc vân gỗ.
2. Độ bền cao, không co ngót, cong vênh, nứt vỡ.
3. Thời gian sản xuất nhanh, độ đồng đều cao.
4. Giá thành hợp lý và thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cửa gỗ tự nhiên.
5. Bảo vệ môi trường: Thay thế hữu hiệu cho các sản phẩm cửa gỗ tự nhiên,

nên

góp phần giảm bớt nạn chặt phá rừng tự nhiên.
6. Kết cấu nhẹ nhàng, chắc chắn.
7.

Bảo hành 01 năm.

Nhu cầu sử dụng cửa gỗ công nghiệp
Cửa gỗ công nghiệp là dòng sản phẩm mới có thể thay thế, với mức giá chỉ bằng
khoảng 50% so với các loại sản phẩm cửa gỗ tự nhiên khác, nên được sử dụng rất nhiều
trong các công trình chung cư cao tầng, trường học, biệt thự, công trình công cộng. Ứng
dụng chủ yếu là để làm cửa thông phòng, cửa ra vào, cửa chống cháy cho các công trình.
Cửa gỗ công nghiệp là xu hướng đã diễn ra ở hầu hết các nước phát triển, với mục
đích tiết kiệm và bảo vệ rừng tự nhiên.
Cửa gỗ công nghiệp đã và đang được giới thiệu tại Việt Nam và đang là xu thế của
thời đại và được đón nhận rất mạnh mẽ từ phía các nhà thầu và chủ công trình.
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KỸ THUẬT SẢN PHẨM:
Do nguyên liệu gỗ được ưa chuộng nhưng mắc và khan nên các nhà
sản xuất đã tạo ra một chất liệu mới - HDF (high density fiber). HDF
chuyên dụng làm cửa là một loại bột gỗ đã qua xử lý và nén, ép với
keo đặc biệt dưới áp lực cao để tạo thành tấm. Đặc biệt, bề mặt ván
HDF tạo được thớ và vân gần như gỗ thật. Ván nguyên thủy màu vàng
như giấy carton và trong quá trình làm cửa, khâu sau cùng sơn màu lên
tùy thích. Điều này cũng là lợi thế trong trang trí nội thất - chọn được
màu cửa tương hợp với không gian nội thất, hoặc có thể thay đổi tông
sắc sau một thời gian sử dụng.
Khung xương bên trong cánh cửa làm bằng gỗ thông, gỗ keo (Gỗ rừng trồng) được tẩm sấy để hạn chế tối đa
sự co ngót, biến dạng của vật liệu, chống mối mọt, cong vênh.
Từ đó, ưu điểm loại cửa gỗ này là không bị cong vênh, không bị hiện tượng hở các mối ghép dưới tác động thời
tiết và có khả năng chống mối mọt do là gỗ công nghiệp. Bên trong cửa có nhiều khoảng trống nên có phần cách
âm, cách nhiệt. Cánh cửa nhẹ, tránh được tình trạng xệ bản lề và giảm tải trọng công trình. Do tấm HDF nhân tạo
nên bề mặt có thể “dập” theo khuôn với nhiều kiểu panô và họa tiết trên cửa - trông như gỗ thật. Đặc điểm nữa là
giá

thành

thấp,

chỉ

vào

khoảng

60%

so

với

cửa

gỗ

tự

nhiên.

Cửa chống cháy
Cùng kết cấu như trên, nhưng trước khi áp hai tấm HDF vào cánh cửa, những khoảng rỗng được chèn bằng
sợi khoáng và ghép lại bằng hai tấm calcium silicate dày 6-9 mm. Tấm chống cháy chủ yếu này gồm xi
măng, sợi silicate mịn, sợi cenlulose có khả năng ngăn nhiệt từ lửa và giữ tính nguyên vẹn cho cửa trong thời
gian khoảng 60-120 phút.
Cửa WC – biện pháp tăng độ chịu nước.
Nhà sản xuất sử dụng keo chịu nước trong quá trình cố định khung, xương cửa. Bề mặt cánh cửa được sơn
công nghiệp dày để tăng khả năng chịu nước của mặt cửa. Khi thi công, kĩ thuật bố trí lắp cửa cách mặt sàn
từ 1,5 – 2 cm để tránh xâm nhập của nước từ mặt sàn.
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CỬAVENEER
Một sản phẩm mới khác có độ thẩm mỹ cao hơn, là cấu trúc dạng cửa
gỗ MDF nhưng bề mặt tấm MDF được dán lên lớp veneer, lớp gỗ tự
nhiên lạng mỏng như xoan đào, sồi, cherry, ash, sapelli… Dù bề mặt
tấm MDF đã được chế tác gần giống vân gỗ thật nhưng để đúng là gỗ
thật, nhà sản xuất đã dùng veneer dán lên. Công nghệ dán này trải qua
những công đoạn mới veneer dán và ép nóng lên một tấm lưới mảnh
nhưng dai. Nhờ tấm lưới này, khi dập mặt cửa theo khuôn panô, theo
các “nhịp” lồi lõm của hoa văn thì bề mặt gỗ veneer - các góc cạnh
không bị hỏng, bong tróc. Đây là lợi thế của dạng cửa này - tức dán
veneer gỗ lạng mỏng mà vẫn tạo được chi tiết, họa tiết trên mặt cửa.
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP
I/ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁNH CỬA
1/. Quy trình sản xuất khung xương cửa
Nguyên liệu sản xuất khung xương cửa là gỗ thong hoặc gỗ công nghiệp polywood:
-

Phôi sau xẻ được xử lý hấp sấy từ 7 đến 10 ngày cho đạt độ ẩm 8 - 12%

-

Phôi sau sấy được cắt loại bỏ các khuyết tật và bào sơ bộ 4 mặt.

-

Sau đó chuyển sang khâu phay cắt đầu

-

Chuyển tiếp sang bôi keo và ghép nối dài theo chiều dài yêu cầu.

-

Bào 4 mặt chuẩn kích thước chiều dài, chiều rộng theo thiết kế của loại cửa.

-

Cắt chuẩn kích thước chiều dài theo thiết kế cửa ghép và thành bộ khung xương cửa
bằng keo và bắn đinh U theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2/. Quy trình lắp ráp và hoàn thiện cánh cửa
-Lăn keo: Phần khung xương đã qua gia công sẽ được tiến hành lăn keo. Loại keo được
sử dụng để dán ép là keo đạt tiêu chuẩn kết dính của hang keo DYNO tiêu chuẩn D3.
Thao tác lăn keo bằng gia công hoặc sẽ được nhà máy lăn keo thực hiện hoàn thành tự
động.
-Tiến hành ép: Ghép hai tấm mặt lên hai tấm lót 4mm 2 bên, giữa là lớp khung xương đã
lăn keo hai mặt và đa vào máy ép vwois áp lực từ 25-40 kg/cm2 và thời gian quy trình
áp suất ép trên máy tối thiểu là 60 phút.
- Mỗi lần ép có thể đạt tối đa khoảng 30 cánh cửa. Các lô cửa sau khi ép được duy trì áp
lực ép bằng các khung gong để lấy ra khỏi máy ép, thời gian duy trì lực ép cần thiết để
keo khô cứng là khoảng 6 giờ.
-Cánh cửa sau khi được ép vào keo đã đóng rắn hoàn toàn thì chuyển sang khâu cắt cạnh
chuẩn theo kích thước yêu cầu.
-Cạnh cánh cửa được sử lý dán cạnh theo phương pháp thủ công hoặc trên máy dán cạnh
hoàn toàn tự động theo công nghệ Malaysia bằng loại keo đặc biệt chuẩn D3 keo Dyno.
-Hoàn thiện: Cánh cửa sau khi cắt chuẩn kích thước được chuyển sang phân xưởng
hoàn thiện. Tại đây, cánh cửa sẽ được sơn lót 1 lớp bằng sơn lót hoàn thiện 3 lớp bằng
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sươn PU đạt độ bóng và bền với chất lượng cao nhất. Sau đó cánh cửa được chuyển vào
kho bảo quản hoặc vận chuyển tới công trình.
II/ Quy trình sản xuất khuôn cửa
Khuôn được làm từ gỗ ép thanh (Finger), được sản xuất bởi các công ty gỗ lớn có uy tín
trong nước. Việc sản xuất khuôn được tiến hành như sau:
-

Từ gỗ ép thanh pha thành phôi theo kích thước yêu cầu của khuôn.

-

Phôi sau khi đã pha theo kích thước quy định, được đưa qua các công đoạn bào, phay
hèm chỉ, chà ráp để tạo thành khuôn. Giữa khuôn dọc và khuôn ngang được lien kết
bằng các thanh ngang nằm trên thanh dọc để đảm bảo độ chịu lực ép từ trên xuống, tại
vị trí ghép có kết hợp với 2 vít 8 đối với khuôn đơn, 4 vít 8 đối với khuôn kép và
khoan âm mặt trên khuôn 15mm và vít thẳng từ thanh ngan xuống thanh dọc để tang
khả năng lien kết (Hình vẽ …....................).

III/ Quy trình lắp đặt.

QUY TRÌNH LẮP DẶT CỬA GỖ
1. Lắp đặt khuân:
Phương pháp lắp sau khi đã hoàn thiện phần xây dựng.( gọi là phương pháp
chèn sau).
 Bước 1:
- Định vị các vị trí vít nở (thay cho dinh bật trong trường hợp sử ụng phương
pháp chèn trước) trên các thanh khuân.
- Dùng mũi khoan 10 khoan lún sâu khoảng 15-20 ly (mục đích để dấu đầu mũ
đinh vít và tăng độ sâu của vít nở vào tường)
- Dùng mũi khoan 5 khoan thủng phần còn lại của lỗ khoan 10.
 Bước 2:
- Lắp khuân thành khung đã định sẵn.
 Bước 3
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- Đưa khung khuân vào ô trống Định lắp, dùng quả dọi hoắc thước căn chỉnh sao
cho khung khuân vuông, phẳng (bước này rất quan trọng - nếu khung khuân bị
méo, vênh thì sẽ không thể lắp cánh được)
- Dùng đinh hoặc dùi có đầu nhọn lấy dấu xác định các vị trí lỗ khoan ở khung
lên cạnh tường, rồi khoan lỗ bằng khoan bê tông, đóng các con nở nhựa vào
các lỗ vừa khoan.
Lưu ý: Có thể dùng các tắc kê gỗ thay cho các nở nhựa.
 Bước 4:
- Dùng vít cố dịnh khung khuân vào tường qua các lỗ khoan và nở.
Lưu ý: Khi bắt chặt các con vít cần phải xem xem giữa tường và khuân có phẳn và
kín khôn - nếu tường và khuân có khe hở thì cần phải dùng các mảnh, thanh gỗ kê
kích, chèn sao cho bắt chặt các con vít nở thì khuân cũng đủ chặt, chắc chắn.
- Ở các gáy, góc của khung và tường cần phải chèn chặt bằng các nêm gỗ.
Lưu ý: Vị trí các lỗ bắt vít nở phải được chọn từ trước để sao cho các vị trí này
được dấu kín để hạn chế lộ rõ các lỗ khoan
+ Ví dụ: Chọn vào các vị trí có bản lề các lỗ này sẽ được bản lề lấp kín sẽ đẹp
hơn.
- Còn các vị trí mà không thể thì sẽ dùn chốt gỗ lấp kín gắn bằng keo rồi dùng
bả matis bả kín và chấm sơn.
 Bước 5
- Đục lỗ bản lề, tuỳ theo số lượng và vị trí bản lề.
- Lấy dấu và đục lỗ đặt bản lề bên cạnh của và hèm khuân cửa.
2. Lắp cánh
 Bước 1:
- Treo cánh lên khuân, căn chỉnh cánh sao cho độ hở giữa cánh và khuân phải
đều, đóng cánh vào phải phẳng kín hèm.
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 Bước 2:
- Lắp khoá + chốt (nếu có)
 Bước 3:
- Đóng nẹp vào
 Bước 4:
- Chấm sửa, vệ sinh công nhiệp
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ

150 tons Pressing Machine. Presure can be
adjust from 1 to 150 tons, surface is
completely flat. It can press upto 20 piece of
door a time and uoto 100 pieces of door per
day.

Panel Automatic Saw is a high speed, very
precise cutting machine. It can cut from very
thin to thick board, long board, cuting
according to programmed plan.
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Sliding Saw Machine is a high speed
machine that can cut long board, can cut in
exact, specialized for furniture production.

24 heads Drilling Machine can drills
according to dimentions and sizes, over /
under, right / left, specialized in furniture
production

Edging Machine using hot glue system to
bond the edge of products
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QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Kiểm soát chất
lượng

Nguyên liệu đầu
vào

Quy trình sản
xuất

Nhập kho và xuất
hàng

1/ Nguyên liệu đầu vào:
1.1/ Khung xương:
Khung lõi được làm từ gỗ thông hoặc gỗ CN polyhood được qua xử lý tẩm sấy chống cong
vênh, co ngót. Khung lõi là thành phần tạo nên độ vững chắc của cánh cửa, do đó nguyên
liệu làm khung lõi nhất thiết phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhập. Nguyên liệ làm
khung lõi phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Chiều Dày phải đồng đều (đồng đều trên một thanh và đồng đều giữ các thanh
với nhau), sai số chiều dày cho phép từ 2 - 3 mm.
-Các mối ghép bằng đinh U phái kín khít và chắc chắn.
-Bề mặt phải đảm bảo đã bào phẳng nhẵn, không lem cạnh, lem mặt không sơ xước.
-Không mục, mọt.
-Gỗ phải đảm bảo qua tẩm sấy và đạt độ ẩm từ 8%-12% được kiểm định theo
TCVN.
1.2/ Bảo quản khung lõi trong thời gian đưa vào sản xuất:

Http://www.bigsunvietnam.com.vn - Chuyên nghiệp - Tận tuỵ - Khác biệt - Hiệu quả!
- 31 -

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM
ĐC: : Số 30A ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội– MST: 0106609680
VPGD: Tòa 5A Lê Đức Thọ, Hà Nội
Điện thoại: 024 66838449 - Hotline: 0903511768
Website: www.bigsunvietnam.com.vn
Email: bigsunvietnam.jsc@gmail.com

Chuyên nghiệp – Tận tụy – Khác biệt – Hiệu quả!

Nguyên liệu khung lõi trong thời gian chờ đưa vào sản xuất phải được đảm bảo nơi khô ráo,
thoáng khí. Yêu cầu việc sắp xếp nguyên liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Nguyên liệu phải được sắp xếp trên panel cách mặt đất tối thiếu 40cm và phía dưới có lót
tấm catton để tránh nơi ẩm của nền nhà xưởng.
- Phía trên phải được phủ bạt kín để hạn chế tiếp xúc với môi trường và không khí.
- Phía trên phải được phủ bạt kín để hạn chế tiếp xúc với môi trường không khí.
1.3/ Keo dán:
Loại keo được sử dụng là keo: tiêu chuẩn D3 chuyên dùng cho ngành chế biến gỗ có
các thông số kỹ thuật sau:
+ Ngoại quan
: Keo sữa, dạng nhũ tương
0
+ Độ nhớt ( ở điều kiện 27 C)
: 13.000 – 20.000 cps
+ Độ PH
: 3-6
+ Hàm lượng rắn
: 50- 53%
Keo dán là chất lien kết giữa tấm mặt veneer và tấm lót với khung lõi, quyết định độ
bền của cánh cửa.
Do vậy, việc kiểm tra chất lượng keo trước khi nhập xưởng và trước khi đưa vào sản xuất là
hết sức cần thiết. Keo dán phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Phải đảm bảo đúng chủng loại theo yêu cầu và còn trong thời gian sử dụng.
+ Màu sắc: keo phải có màu trắng sữa, không có hiện tượng biến dang màu khác
+ Về mức độ đồng nhất: Keo phải hoàn toàn ở dạng dung dịch nhũ tương
+Không có hiện tượng chuyển sang keo dạng sợi hoặc vón cục.
Bảo quản thwo thời gian chờ đưa vào sản xuất: Keo phải được để ở nơi thoáng mát,
đựng trong thùng kín, không được tiếp xúc với môi trường xung quanh, tránh tiếp xúc trực
tiếp với ánh nắng mặt trời (lưu ý thời gian sử dụng của keo).
2/ quá trình sản xuất
2.1/ Nguyên tắc chung:
Tất cả các nguyên liệu đều phải được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.
Chỉ những nguyên liệu đạt yêu cầu mới được phép đưa vào sản xuất. Trong tất cả các công
đoạn sản xuất đều phải khởi động và kiểm tra tình trạng của máy trước khi tiến hành sản
xuất và vệ sinh sạch sẽ máy móc, nhà xưởng trước khi hết giờ làm việc.
Chuẩn bị nguyên liệu: Cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư cần thiết phục vụ cho sản xuất:
- Nguyên liệu làm khung lõi khi đưa vào sản xuất phải được kiểm tra lại theo các
tiêu chuẩn theo cacsc chỉ tiêu đã nêu ở trên. Những thanh không đảm bảo yêu cầu
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loại ra để xử lý, những thanh đạt yêu cầu thì chuyển sang khâu cắt đầu theo chiều
dài yêu cầu vệ sinh sách sẽ cho bề mặt để chuẩn bị cho tráng keo.
- Keo dán: Trước khi lấy koe ra phải kiểm tra chất lượng keo. Nếu thấy có bất kỳ
hiện tượng nào khác thường đều phải báo ngay cho cán bộ cấp trên để kịp thởi
xử lý. Nếu chất lượng keo vẫn bình thường thì phải khuấy đều trước khi lấy ra
khỏi thùng. Khi lấy keo xong thì phải đậy kín nắp thùng
- Tấm mặt, tấm ván gỗ lót và tấm mặt veneer cũng cần được kiểm tra và vệ sinh sạch
sẽ lại bề mặt trước khi đưa vào sản xuất, đặc biệt là tại vị trí ghép với khung lõi.
2.2/ Công đoạn tráng keo:
Loại keo được sử dụng là keo chuyên dùng cho ngành chế biến gỗ. Keo có các
thông số kỹ thuật sau:
+ Dạng tồn tại
: Nhũ tương màu trắng sữa
0
+ Độ nhớt ( ở điều kiện 27 C ) : 13.000 – 18.000cps( 6/10/27o )
+ Độ PH
:3 - 6
+ Hàm lượng ( %)
: 50 - 53%
- Yêu cầu:
+ Đảm bảo bề mặt của khung lõi và tấm mặt được vệ sinh sạch sẽ.
+ Tráng keo phải tạo thành một màng mỏng và đều liên .
+ Tráng keo xong phải đưa vào ép ngay, thời gian ép kể từ khi bắt đầu ép tối
đa là 5 phút.
+ Đặc biệt chú ý trong quá trình tráng keo tuyệt đối không để bụi bẩn bám
vào mà ng keo vì các tạp chất bẩn sẽ làm giảm độ kết dính của keo.
2.3/ Công đoạn ép.
Cửa được ép bẳng máy ép thủy lực, lực ép từ 12-40kg/cm2, đảm bảo sự lien kết giữa
khung xương và tấm vỏ cách cửa, tấm lót và tâ,s mặt veneer. Công đoạn ép là một trong
những công đoạn quan trọng nhất để quyết định độ bền của cánh cửa. Do vậy, để cánh cửa
đạt chất lượng tốt và ổn định thì trong quá trình sản xuất tuân theo các yêu cầu sau:
+ Ddiều chỉnh áp lực ép đủ áp lực yêu cầu là 12 kg/cm2.
+ Thời gian duy trì áp lực ép tối thiểu là 60 phút.
+ Khi nhả mặt bàn ép nhả từ từ, đặc biệt là lúc bắt đầu nhả.
+ Lấy cánh ra khỏi bàn máy một cách nhẹ nhàng, tránh tác động mạnh đến
cánh và xếp ổn định trong khoảng 6 giờ mới đưa ra cắt cạnh.
2.4/ Công đoạn cắt chuẩn kích thước cánh:
Công đoạn cắt cạnh được thực hiện trên máy cưa bàn trượt, yêu cầu như sau:
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+ Thường xuyên kiểm tra lưỡi cắt và tình trạng hoạt động của máy để đảm
bảo lưỡi cắt phải luôn trong trạng thái cắt gọt tốt. Vì lưỡi cùn khả năng cắt
tấm mặt và khung lõi, làm ảnh hưởng đến chất lượng cánh cửa.
+ Phải lấy giữ và căn chỉnh bàn trước khi cắt để đảm bảo cánh sau khi cắt
vuông vắn và chuẩn kích thước.
+ Phải thường xuyên kiểm tra kích thước và chất lượng cánh sau khi cắt.
2.5/ Công đoạn sơn hoàn thiện:
Cánh cửa sau khi được gia công xong thì chuyển sang sơn hoàn thiện. Yêu cầu mới chất
lượng sau khi sơn hoàn thiện:
+ Bề mặt sơn phải đồng đều màu sắc, nhẵn và chai cứng.
+ Không có hiện tượng bọt tăm trên bề mặt sơn.
+ Không có bụi bẩn bám vào bề mặt sơn.
+ Không có hiện tượng sơn chảy, đọng sơn do phun quá dày.
* Để đảm bảo các yêu cầu trên thì quá trình sơn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Điều kiện môi trường và không gian để tiến hành sơn:
Sơn phải được tiến hành ở những nơi thoáng mát, sạch sẽ, không có gió và đủ ánh sáng.
- Chuẩn bị:
+ Chuẩn bị pha sơn: pha sơn phải theo đúng chỉ dẫn của nhà cung cấp sơn.
+ Chuẩn bị bề mặt sơn: Bề mặt (cửa, khuôn) phải được chà nhám nhẵn, sạch trước khi
sơn.
+ Trước khi sơn dung súng hơi xịt sạch các bụi bám trên bề mặt sản phẩm.
- Tiến hành sơn:
+ Sơn lớp lót 1: Sau khi xịt sạch bụi bẩn trên bè mặt sản phẩm thì tiến hành sơn lớp sơn
lót thứ nhất.
+ Sau khi lớp sơn lót thứ nhất đã khô thì chà nhám qua bằng giấy nhám mịn và xịt sạch
bằng súng hơi. Sau đó tiến hành sơn phủ màu hoàn thiện 3 lớp và để khô.
+ Sau đó tiến hành sơn phủ tiếp lớp bóng mờ.
Sau khi sơn xong để cho sơn khô hoàn toàn mới được vận chuyển hay lắp đặt.
2.6/ Khuôn cửa:
Yêu cầu chất lượng đối với khuôn:
- Về chất lượng gỗ:
+ Loại gỗ: phải đúng chủng loại gỗ ghép thanh ( hoặc gỗ chò) theo yêu cầu.
+ Gỗ phải đảm bảo đã qua xử lý theo tiêu chuẩn.
+ Không có mắt chết, không dập nứt (nứt dăm thì cho phép ở mật độ nhỏ và số lượng
vết nứt ít do tính chất cơ lý và đặc thù của gỗ).
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+ Không mối mọt, không mục.
- Về chất lượng gia công:
+ Kích thước khuôn sau khi gia công phải đảm bảo đủ kích thước đúng theo bản vẽ
đã được duyệt.
+ Các bề mặt chính phải phẳng nhẵn, không xước hay gợn sóng.
+ Mòi ghép khuôn phải căng chặt, kín khít để đảm bảo độ vững chắc của khuôn cửa
và tính thẩm mỹ.
+ Đường chỉ soi trang trí phải thẳng đều, không cong lợn.
+ Rãnh hèm phải được gia công thẳng đều, vuông góc với mặt của khuôn.
2.7/ Đảm bảo lưu kho tại nhà máy:
+ Điều kiện môi trường trong kho phải đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, không ẩm ướt,
không dột hay bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.
+ Các cánh cửa và khuôn cửa phải được xếp trên giá kê phẳng nhẵn, cao cách mặt đất
tối thiểu là 10cm và có tấm lót phía dưới.
+ Các chồng sản phẩm phải được che phủ kín bằng bạt hoặn ni lông để hạn chế tiếp
xúc với môi trường sống.
+ trước khi xuất hàng phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, chỉ được phép xuất những
sản phẩm đã qua kiểm tra và đạt yêu cầu.
3/ tiêu chuẩn cơ sở
Công ty cổ phần đầu tư Bigsun Việt Nam
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm: cửa gỗ các loại do Công Ty cổ phần Đầu tư
BIGSUN sản xuất để lắp đặt cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
I. Kích thước và sai lệch kích thước
Chiều cao: 2150 mm,+ 1 mm
Chiều rộng: 690, 820, 870, 900, 920 mm; + 1 mm.
Chiều dài: 40 mm + 1 mm.
Ngoài các kích thước trên còn có các kích thước sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
II.Yêu cầu kỹ thuật.
2.1 Yêu cầu về nguyên vật liệu chính:
- Gỗ công nghiệp được ghép mật độ cao.
- Gỗ tự nhiên được xử lý công nghiệp.
- Lõi gỗ và ván ép công nghiệp.
- Vỏ cánh cửa bằng tấm MDF hoặc VENEER dài 3,2-6mm.
- Tấm lót mặt cửa bằng tấm gỗ ván ép công nghiệp dày 4mm
- Xương gỗ được xử lý công nghiệp.
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- Keo kết dính tiêu chuẩn ( D3 ), keo Dyno.
2.2 Yêu cầu đối với sản phẩm:
Sản phẩm cửa gỗ các loại có các chỉ tiêu và mức chất lượng theo yêu cầu từng đơn đặt hàng
và đảm bảo chất lượng.

Tên chỉ tiêu
(1)
1. Ngoại quan
2. Khối lượng riêng, g/cm 3
3. Độ bền kéo(theo chiều song song) N/m2,
không nhỏ hơn
4. Độ bền uốn, N/m 2, không nhỏ hơn
5.Độ hút nước (sau 40 giờ ngâm nước), %
không lớn hơn.
6. Độ tương nở theo chiều dày (sau 40 giờ
ngâm nước), % , không lớn hơn.
7. Độ bền bề mặt (N/mm2)

Mức chất lượng
(2)
Cửa gỗ nhẵn, bóng, không có bavia, không bị
nứt, vỡ, thủng, không cong vênh. Màu sắc
đồng đều.
0,04 - 1,0
20
30-60
38
15
0.4

III. Phương pháp thử:
3.1 Ngoại quan: dung mắt, tay để kiểm tra chỉ tiêu ngoại quan của sản phẩm.
3.2 Kích thước: Dùng thước lá, thước dây có độ chính xác 1 mm.
3.3 Khối lượng riêng: Sử dụng cân kỹ thuật.
3.4 Xác định độ bền kéo: Sử dụng máy kéo thí nghiệm 250 kg.
3.5 Xác định độ bền uốn: Sử dụng máy kéo thí nghiệm 250kg.
3.6 Xác định độ hút nước: Ngâm sản phâm trong nước trong 40 giờ và dung cân để xác
định.
3.7 Xác định độ tương nở theo chiều dày sau 40 giờ ngâm nước và sử dụng thước đo kỹ
thuật để xác định.
IV. Ghi nhận, vận chuyển, bảo quản:
4.1 Bao gói:
Sản phẩm cánh cửa được gói bằng ni lông, hoặc bao gói khác theo yêu cầu của khách hàng.
4.2 Ghi nhãn:
Sản phẩm có nhãn ghi với nội dung sau:
- Tên cơ sở: Công ty cổ phần Đầu Tư BIGSUN Việt Nam
- Địa chỉ: Số 30A ngõ 477 Nguyễn Trãi, Hà Nội
- Kích thước:
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- Sản xuất theo TC01: 2014/BIGSUN
4.3 Vận chuyển:
Sản phẩm được vận chuyển bằng mọi phương tiện, khi vận chuyển cần chú ý xếp đặt có kê
đệm, giăng néo và che chắn.
4.4 Bảo quản:
Trong khi lắp đặt, cần bảo quản nơi khô ráo, không bị dập và biến dạng, tránh những tác
động trực tiếp của môi trường, ngoại cảnh.

PHẦN III
NĂNG LỰC THI CÔNG
1. Một số dự án tiêu biểu
2. Cơ cấu nhân sự thực hiện dự án
3. Khách hàng và đối tác
4. Thành tích và hoạt động nổi bật
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN GẦN ĐÂY
Năm
2014

2014

Công trình

Chủ đầu tư / Nhà thầu chính

Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh

Công ty CP thương mại Tất Đạt

Vũng Áng-Hà Tĩnh

Vietbuild

Trung tâm huấn luyện Viettel

Công ty CP Sohaco Việt Nam

Ghi chú
700.000.000 đ

925.000.000 đ

Hòa Lạc-Hà Nội
2015

2015

2015

Trường Hàn Quốc Hà Nội

Trường Hàn Quốc Hà Nội

Mai Dịch-Hà Nội

Xây dựng, nội thất

Trường Hàn Quốc Hà Nội

Trường Hàn Quốc Hà Nội

Mai Dịch-Hà Nội

Cung cấp bàn ghế học sinh

Công ty CP XL 3

Công ty CP XL 3 Thái Nguyên

350.000.000

625.000.000 đ

280.000.000 đ

Chi cục thuế huyện Mộc Châu
2015

172 Trường Chinh
Tổng công ty Trực Thăng Việt nam

1.150.000.000 đ

Phòng nghỉ tạm
2015

BIDV Duy Tân
Cty XD Phương Đông

520.000.000 đ

Cty XD Phương Đông

220.000.000 đ

PGD
2015

BIDV Bến Tre
PGD

2016

2016

2017

Dự án Park view Residence

Dự án HH2 Dương Nội
Dự án Nhà văn hóa Huyện Sốp Cộp
Sơn La

2017

2018

Dự án Chung cư Cán bộ VPTW Đảng
Dự án Cửa chung cư CT2A&B Kiến
Hưng, Hà Đông

2018

Dự án cửa chung cư CT1 Kiến Hưng,
Hà Đông

2019

Dự án cửa chung cư CT3A, CT2C&D
Kiến Hưng, Hà Đông

2020

Dự án nhà ở thu nhập thấp huyện Mê
Linh

2020

Dự án tòa nhà tỉnh ủy Cao Bằng

Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Thế

5.100.000.000 đ

kỷ - Cengroup
Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Xuân

5.004.000.000 đ

Mai
Công ty cổ phần Xây dựng Mỹ Hà
Ban quản lý dự án chung cư VP Trung

950.000.000 đ

780.000.000 đ

ương Đảng
Công ty CP Hóa dầu Quân Đội - Mipec

6.452.785.000 đ

Công ty cổ phần xây CDC xây dựng

3.140.185.400đ

Công ty cổ phần CDC Hà Nội

4,763,641,200đ

HUD3.3

2.300.000.000

Công ty CP đầu tư CD Hạ Tầng

1.500.000.000
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Thi công vách tiêu âm cho hội trường bộ tư lệnh thông tin
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Thiết kế và thi công, hoàn thiện nội thất phòng Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai:
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Thiết kế và thi công, hoàn thiện nội thất phòng nghỉ tạm cho Tổng Công ty
trực thăng Việt Nam:
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Sản xuất, cung cấp và lắp đặt trần tiêu âm tại trung tâm văn hóa, thể thao
huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La:
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Thiết kế và thi công, hoàn thiện nội thất cho khách sạn Tuần Châu – Hạ Long:
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Thi công hoàn thiện nội thất văn phòng AIT Logistics Việt Nam:
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Thi công, hoàn thiện nội thất khu nhà điều hành sân goft Tam Đảo, Vĩnh Phúc:
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Thi công hoàn thiện khu tập golf cho trường Hàn Quốc Hà Nội:
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Sản xuất, cung cấp, lắp đặt cửa shoji cho phòng Pantry VIP
Bảo Việt Bank:
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Sản xuất, cung cấp bàn ghế học sinh cho trường THPT Hồng Lam – Hà Tĩnh:
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Sản xuất, cung cấp bàn ghế học sinh cho trường THCS Khương Thượng – Hà
Nội
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Thi công hoàn thiện cửa gỗ công nghiệp dự án Khu nhà ở CT1, CT3 Kiến Hưng, Hà
Đông, Hà Nội
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Thi công hoàn thiện cửa gỗ công nghiệp dự án Khu nhà ở CT2A&B, CT2C&D Kiến
Hưng
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU NHÂN SỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN
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ĐC: : Số 30A ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội– MST: 0106609680
VPGD: Tòa 5A Lê Đức Thọ, Hà Nội
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MỘT SỐ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
1. Khách hàng

2. Đối tác
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NHỮNG THÀNH TÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Công ty cổ phần đầu tư Bigsun Việt Nam vinh dự nhật bằng khen của Thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư Bigsun Việt Nam được Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam cấp chứng
nhận là Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao ở khu vực.

Một số bằng khen và cúp Doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội Vàng năm 2014
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Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu Hà Nội năm 2015 của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ TP
Hà Nội.

Năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư Bigsun Việt Nam tiếp tục vinh dự được nhận bằng khen của Hiệp
hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố Hà Nội.
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Công ty cổ phần đầu tư Bigsun Việt Nam vinh dự lọt top 200 thương hiệu
hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn.

Giấy chứng nhận Top 200
Ngày 23 tháng 12 năm 2016 Tại lễ vinh danh hàng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn năm
2016, Sản phẩn Bàn ghế học sinh BIGSUN vinh dự được lọt TOP 10 Hàng Việt Nam được người
tiêu yêu thích năm 2016.
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TOP 10 Hàng Việt Nam được người tiêu yêu thích năm 2016

Chứng nhận TOP 10 năm 2016

Chứng nhận TOP 2 năm 2017

Chất lượng là sự đảm bảo tốt nhất long trung thành của khách hàng!
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM
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PHẦN IV
VĂN HÓA CÔNG TY
1. Con người Bigsun
2. Nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng
3. Khách hàng nói về chúng tôi
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CON NGƯỜI BIGSUN
- Đồng phục tại công trường:

- Giao lưu bóng đá với khách hàng và đối tác:
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- Tổ chức liên hoan 20/10, 08/03 cho chị em phụ nữ:
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- Tuyên dương, khen thưởng cho nhân viên có thành tích làm việc tốt:
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VPGD: Tòa 5A Lê Đức Thọ, Hà Nội
Điện thoại: 024 66838449 - Hotline: 0903511768
Website: www.bigsunvietnam.com.vn
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG

Công ty Bigsun tài trợ cho dự án: Ngôi nhà nghệ thuật cho trường THCS
Nguyễn Đình Chiểu và nhiều hoạt động xã hội, từ thiện khác được công ty quan
tâm chia sẻ thường xuyên với cộng đồng:
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KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

1 - Chị Lê Thị Hồng, chủ nhân căn hộ ở phố Vạn Phúc – Hà Đông chia sẻ: Tôi là một
khách hàng khó tính trong việc chọn các sản phẩm cho gia đình mình, chất lượng luôn được
tôi ưu tiên hàng đầu. Tôi chọn cửa gỗ Bigsun cho nhà mình vì sản phẩm của Công ty đáp
ứng được các tiêu chí của tôi như: mẫu mã đa dạng, đẹp, thời gian sản xuất nhanh nhưng
vẫn đảm bảo được chất lượng, bảo hành chu đáo... Nói chung là tôi rất hài lòng.

2 - Bà Ngô Mỹ Lệ – Hiệu trưởng trường THCS Khương Thượng chia sẻ: Bàn ghế
học sinh của công ty Bigsun rất bền, đẹp, giá cả phải chăng. Ngoài ra dịch vụ chăm sóc
khách hàng của Bigsun cũng rất chu đáo. Tôi hoàn toàn yên tâm khi quyết định chọn Bigsun
là nhà cung cấp bàn ghế học sinh cho trường mình.
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