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THƯ NGỎ 
 

Đầu thư, Công Ty TNHH TM – DV – SX Nhựa Nam Việt chúng tôi gửi đến quý 
khách hàng lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe và thịnh vượng ! 

Công ty chúng tôi được thành lập năm 2011 trên cơ sở đội ngũ sáng lập giàu kinh 
nghiệm, hoạt động lâu năm trong ngành. Cùng với dây chuyền máy móc hiện đại 
được nhập từ nước ngoài cộng với quy trình công nghệ và nguyên liệu được tập đoàn 
Bayer cung cấp, chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình 
trong lĩnh vực sản xuất tấm lấy sáng dạng đặc từ nhựa Polycarbonate. 

Công ty TNHH TM – DV – SX Nhựa Nam Việt hiện đang sản xuất và kinh doanh 
các sản phẩm sau : 

 Tấm Polycarbonate (PC) dạng đặc nhãn hiệu NiceLight 

 Bộ mái che lấy sáng nhãn hiệu Canofix  

 Tấm Polycarbonate định hình NiceLight 

 Tấm tôn lấy sáng Polycarbonate NiceLight 

Cùng với phương châm “Người Việt dùng hàng Việt” – Chúng tôi hiểu rằng mọi sự 
nỗ lực về chất lượng và bảo hành của chúng tôi sẽ luôn góp phần vào những thành 
công trong tương lai cho khách hàng, từ đó củng cố vị thế cho thương hiệu Việt Nam 
trên thị trường quốc tế. 

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người, Công Ty TNHH TM – DV 
– SX Nhựa Nam Việt tin rằng sẽ mang đến cho Quý Khách những dịch vụ tốt nhất để 
quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình một cách có hiệu quả. Sự hài lòng của Quý 
Khách chính là thành công của Doanh Nghiệp chúng tôi. 

Rất mong được hợp tác với Quý Khách. 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ! 
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A/ GIỚI THIỆU 
 

CÔNG TY TNHH TM – DV – SX NHỰA NAM VIỆT 

(NAM VIET PLASTIC) 

 
Công ty TNHH TM – DV – SX Nhựa Nam Việt giấy chứng nhận kinh doanh số 
0311230704 do SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH cấp 
lần đầu ngày 11 tháng 10 năm 2011 

 

Quá trình hình thành và phát triển 

Được thành lập năm 2011 với tư cách pháp nhân là Công ty TNHH TM – DV – SX 
Nhựa Nam Việt, có trụ sở làm việc tại 362 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh.  

Ngành nghề kinh doanh :  

 Sản xuất các sản phẩm từ plastic 

 Kinh doanh các sản phẩm nhựa, hóa chất 

 Lắp đặt, thi công sản phẩm từ plastic cho các công trình xây dựng 

Qua quá trình hình thành và hoạt động từ năm 2011 đến nay, Công ty TNHH TM – 
DV – SX Nhựa Nam Việt đã liên tục mở rộng và phát triển. Công ty cung cấp cho 
khách hàng ngày càng nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ, đồng thời không ngừng đổi 
mới về hình thức, nâng cao về chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng. 

 

Địa Điểm Kinh Doanh 

1. Trụ sở chính : 362 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

2. Nhà máy sản xuất : Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 
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B/ KHÁI QUÁT VỀ TẤM TÔN LẤY SÁNG 

POLYCARBONATE (PC) NICELIGHT 

 

I/ GIỚI THIỆU 

Đây là dạng tấm nhựa Polycarbonate được 

định hình thành dạng nhiều dạng sóng khác 

nhau. 

 

Tôn nhựa lấy sáng polycarbonate do Công 

ty Nhựa Nam Việt sản xuất hiện được sử 

dụng ngày càng phổ biến thay thế dần các 

vật liệu truyền thống khác như tôn PVC, 

tôn PP, tôn composite polyester và sợi thủy tinh. 

Tấm tôn lấy sáng Polycarbonate NICELIGHT có dạng sóng vuông được sử 

dụng hoàn toàn 100% nguồn nguyên liệu sạch là nhựa polycarbonate nguyên sinh 

chính phẩm của các công ty nổi tiếng hàng đầu trên thế giới như Bayer (Cộng Hòa 

Liên bang Đức), Sabic (trước đây là G.E Mỹ), đặc biệt chúng tôi không sử dụng 

nhựa tái chế nên xét về cơ lý tính thì tôn lấy sáng polycarbonate thương hiệu 

NICELIGHT do Công ty chúng tôi sản xuất có tính năng vượt trội so với các vật 

liệu truyền thống. 

 

II/ ƯU ĐIỂM 

Tấm tôn lấy sáng polycarbonate NICELIGHT có những ưu điểm vượt trội 

sau:  

-     Khớp với hầu hết các loại sóng tôn kẽm thịnh hành tại Việt Nam  

-     Trọng lượng nhẹ 
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-     Dễ uốn, tạo hình 

-     Có độ bền va đập cao hơn 40 lần so với kính (đập không vỡ). 

-    Độ kháng cháy cao, vượt trội hơn so với nhựa polyester có sợi gia cố (FRP) và 

tấm nhưa acrylic. 

-     Trong suốt, độ truyền sáng đạt từ 20 đến 88% (Tùy độ dày, màu sắc của tấm). 

-     Dễ dàng trong gia công và lắp đặt 

-     Chịu mọi điều kiện thời tiết, chịu được mưa đá, gió, cát 

-     Không nứt vỡ biến dạng, rò rỉ nước 

-    Tuổi thọ cao.  

Đặc biệt: Sản phẩm được Bảo hành 05-10 năm ngoài trời. 

 

III/ QUY CÁCH 

Tấm tôn lấy sáng polycarbonate NiceLight có 5, 6, 7 hoặc 9 sóng vuông, phù 

hợp với sóng tôn tráng kẽm phổ biến tại Việt Nam ngoài ra Công ty còn sản xuất 

tôn lấy sáng polycarbonate 5 sóng tròn phù hợp với sóng tôn fibro xi măng. Công 

ty cũng có thể triển khai sản xuất các loại tôn lấy sáng polycarbonate có dạng sóng 

khác theo yêu cầu của khách hàng.Sản phẩm có nhiều màu: Trắng trong, Xanh lá, 

Xanh dương, Xanh ngọc lam, Nâu đồng, Trắng sữa. 

Độ dày từ 0,9mm đến 3mm.  

Chiều ngang từ 820mm đến 1070mm.  

Chiều dài từ 2m đến 10m (hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng). 
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Bản vẽ các loại tôn lấy sáng polycarbonate NICELIGHT 
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Tôn 05 sóng tròn kiểu sóng Fibrocement 
05 round waves Fibrocment 
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C/ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT – TẤM TÔN 
LẤY SÁNG PC NICELIGHT 

I/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

 
    Ghi chú: 1 MPa (Megapascal) = 10.1972 kg/cm2 (Kilogram lực /cm2) 

 

II/ ĐỘ TRUYỀN SÁNG  
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D/ CHỨNG NHẬN KIỂM NGHIỆM –  
TẤM TÔN LẤY SÁNG PC NICELIGHT  
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E/ ỨNG DỤNG TẤM TÔN LẤY SÁNG PC 
NICELIGHT 

 

Năm 2016, công ty cho ra mắt sản phẩm mới là Tấm tôn lấy sáng 
Polycarbonate NICELIGHT. Sản phẩm nhanh chóng được thị trường trên toàn 
quốc như ở TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh 
Hòa, Đồng Nai, Kiên Giang … cũng như các nước thuộc ASEAN đón nhận và trở 
thành một trong những sản phẩm chủ lực của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 CÔNG TY TNHH TM – DV – SX NHỰA NAM VIỆT      

Tấm tôn lấy sáng Polycarbonate NiceLight đã được sử dụng trong những 
công trình tiêu biểu có thể kể đến như mái che lấy sáng cho nhà dân dụng, nhà 
xưởng, nhà xưởng phơi gạch, phơi phân bón, phơi các sản phẩm nông sản, xưởng 
phơi nông thủy hải sản, nhà kính trồng cây, nhà nuôi tôm cá,...  

 

 

  

Công trình xây dựng xưởng phơi gạch sử 
dụng Tấm tôn lấy sáng polycarbonate 
NiceLight 9 sóng vuông 
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CÔNG TY TNHH TM-DV-SX NHỰA NAM VIỆT 
 
Địa chỉ: 362 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (84-8) 35 125 108 
Fax: (84-8) 35 125 109 
Email: lienhe@namvietplastic.com 
Website: namvietplastic.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


