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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM
Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực Nội thất, thiết
bị trường học, vật liệu xây dựng, ứng dụng công nghệ vật liệu
mới như: sàn phòng sạch, sàn 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.

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;

“ Chuyên nghiệp - Tận tụy - Khác biệt - Hiệu quả ”

BIGSUN - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
Chuyên cung cấp bàn ghế học 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.

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

BÀN GHẾ MẦM NON
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BIGSUN

NỘI THẤT VĂN PHÒNG - NGÂN HÀNG

BIGSUN - NỘI THẤT

Với những sản phẩm chủ đạo như Nội thất văn phòng, gia đình và các công trình
xây dựng như Biệt thự, nhà vườn, nội thất chung cư với nhiều kiểu dáng phong phú
hiện đại đã và đang đáp ứng một cách đầy đủ nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

NỘI THẤT CĂN HỘ
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BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG
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“ Chuyên nghiệp - Tận tụy - Khác biệt - Hiệu quả ”

Hiện nay Cửa gỗ công nghiệp được sử dụng khá phổ biến trong các căn hộ
chung cư, văn phòng, nhà hàng, khách sạn...cửa gỗ công nghiệp có thể làm
cửa đi chính, cửa thông phòng, cửa vệ sinh rất tiện nghi, hiện đại mà giá thành
hết sức phải chăng.

BIGSUN - CỬA GỖ

Cửa gỗ sồi

Cửa gỗ veneer

MẪU GÓC VÀ HỆ PHỤ KIỆN
Cửa gỗ Bigsun gồm các sản phẩm: Cửa gỗ veneer,
MDF, HDF và cửa gỗ hỗn hợp. Các sản phẩm này có
sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã như pano kính,
pano đặc, cửa gỗ kính với các đường chỉ nổi, chỉ
liền... đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về cửa đi
chính, cửa thông phòng cho các công trình xây
dựng.
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MỘT SỐ MẤU CỬA THÔNG DỤNG

Cửa gỗ công nghiệp

BIGSUN - THIẾT BỊ Y TẾ
Là một trong những Công ty chuyên phân phối các sản
phẩm thiết bị y tế hàng đầu tại Việt Nam. Công ty CP Đầu tư
BIGSUN Việt Nam không ngừng cải tiến, nâng cao chất
lượng sản phẩm, đổi mới trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng
tốt mọi nhu cầu về trang bị, thay thế và đầu tư mới cho hệ
thống bệnh viện từ Trung ương, các tỉnh thành đến các cơ
sở y tế tư nhân về các máy móc thiết bị như: Máy chụp X
Quang, máy Nội soi, máy đo huyết áp, giường bệnh nhân,
xe lăn và các sản phẩm trang thiết bị vật tư tiêu hao như
bông, gạc dây hút dịch, bơm kim tiêm, bột bó xương, cồn y
tế... và các sản phẩm như máy massage v.v...

TẤM 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 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 lòng khách hàng
do ưu điểm của sản sản phẩm là dễ thi công và có thế sơn bất kỳ màu sơn
nào mà khách hàng lựa chọn.

Tay vịn hành lang

Giường

Cửa phòng mổ

Trang thiết bị phòng mổ

Sohaco Group - Catalogue

BIGSUN

XƯỞNG SẢN XUẤT

Xưởng Cửa gỗ và Nội thất:
KCN Như Quỳnh, Thị Trấn
Như Quỳnh, huyện Văn
Lâm, Hưng Yên

Chuyên nghiệp - Tận tụy
Xưởng liên doanh sản xuất
Bàn ghế học sinh, thiết bị
trường học: Đường Tây Sơn,
Thị trấn Phùng, Đan Phượng,
Hà Nội

Khác biệt - Hiệu quả
Trụ sở chính tại Hà Nội:
Điện thoại: 04 6683 8449
Hotline: 0903 633 880
Email: bigsunvietnam.jsc@gmail.com
www.bigsunvietnam.com.vn
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Xưởng Nội thất:
KĐT Linh Đàm, Hà Nội

BIGSUN

COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ BIGSUN VIEÄT NAM
"Chaát löôïng laø söï ñaûm baûo toát nhaát loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng"

Chuyên nghiệp - Tận tụy - Khác biệt - Hiệu quả

