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 Kính Thưa Quý Khách Hàng:

Hơn 18 năm xây dựng và phát triển (19/11/2004) Công ty CP sản 

xuất Công nghiệp Nguyên Phát ( NPG) đã có bề dày trong lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp và đân dụng: bồn inox, bồn lắp ghép, bồn bảo ôn, 

bồn gia nhiệt .... vvv, thiết kế, sản xuất thi công hạng mục thiết bị nhà 

bếp công nghiệp, thiết bị y tế, công trình công cộng cho các cơ quan 

,xí nghiệp ,giáo dục y tế, quốc phòng... trên khắp đất nước Việt Nam. 

Qua mỗi năm, chúng tôi đều được tích lũy kinh nghiệm và năng lực 

hoạt động. NGUYÊN PHÁT đã thực sự trở thành một trong những nhà 

cung cấp rất đáng tin cậy các sản phẩm và dịch vụ cho nghành  công 

nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi kinh doanh dựa trên tiêu chí mang lại chất lượng sản 

phẩm tốt nhất, dịch vụ kịp thời nhất cho khách hàng. Với phương 

châm lợi nhuận và thương hiệu luôn đi cùng uy tín và trách nhiệm, 

NGUYÊN PHÁT chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào quy trình, công nghệ 

và nguồn nhân lực để có thể đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao 

của thị trường. bằng uy tín và thái độ làm việc tận tâm, chúng tôi rất 

mong được đồng hành và trở thành đối tác tin cậy của quý vị trong 

những năm tới !

NGUYÊN PHÁT xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và 

cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng mà Quý vị đã dành cho chúng tôi 

trong suốt thời gian qua.

THƯ NGỎ

SẢN PHẨM

GIA DỤNG
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BỒN NƯỚC SOHACO
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng. 
    Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn nằm ngang.              
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước, dự chữ nước với dung tích lớn
◊ Dung tích: 310L, 500L,…30000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: RONGFENG
◊ Sản xuất bởi Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi  Nguyên Phát 
◊ Website: Inoxnguyenphat.vn

 BỒN NƯỚC INOX BẮC Á 
MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.
   Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn nằm ngang.              
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước, dự chữ nước với dung tích lớn
◊ Dung tích: 310L, 500L,…30000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: BẮC  Á
◊ Sản xuất bởi  Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi  Nguyên Phát 
◊ Website: inoxnguyenphat.vn
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BỒN NƯỚC SOHACO
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng. 
    Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn nằm ngang.              
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 BỒN NƯỚC INOX BẮC Á 
MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.
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BỒN NƯỚC CAO CẤP SAMPUNG
MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng. 
   Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn lằm ngang.              
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 316 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước, dự chữ nước với dung tích lớn
◊ Dung tích: 310L, 500L,…30000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: SAMPUNG
◊ Sản xuất bởi Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát 
◊ Website: Inoxnguyenphat.vn

BỒN BẢO ÔN
MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.
    Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn lằm ngang.
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước nóng, dự chữ nước nóng với dung tích lớn, chịu được áp suất.
◊ Dung tích: 310L, 500L,…30000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: NAM Á
◊ Sản xuất bởi Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát 
◊ Website: Inoxnguyenphat.vn
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BỒN NƯỚC CAO CẤP SAMPUNG
MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng. 
   Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn lằm ngang.              
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 316 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước, dự chữ nước với dung tích lớn
◊ Dung tích: 310L, 500L,…30000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: SAMPUNG
◊ Sản xuất bởi Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát 
◊ Website: Inoxnguyenphat.vn

BỒN BẢO ÔN
MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.
    Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn lằm ngang.
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước nóng, dự chữ nước nóng với dung tích lớn, chịu được áp suất.
◊ Dung tích: 310L, 500L,…30000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: NAM Á
◊ Sản xuất bởi Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát 
◊ Website: Inoxnguyenphat.vn
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BỒN NƯỚC CAO CẤP SAMPUNG
MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng. 
   Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn lằm ngang.              
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 316 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước, dự chữ nước với dung tích lớn
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◊ Sản xuất bởi Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát 
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◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
◊ Tính năng: Chứa nước nóng, dự chữ nước nóng với dung tích lớn, chịu được áp suất.
◊ Dung tích: 310L, 500L,…30000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: NAM Á
◊ Sản xuất bởi Nguyên Phát 
◊ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát 
◊ Website: Inoxnguyenphat.vn
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MÁY NƯỚC NÓNG NLMT
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng gồm nhiều ống ghép song song. 
◊ Chất liệu: Chất liệu chuyên dụng đặc biệt.
◊ Tính năng: Làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời.
◊ Dung tích: 310L, 500L 700L, 1000L,... và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: Gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành 05 năm.
◊ Nhãn hiệu: BẮC Á, SAM PUNG…
◊ Sản xuất bởi BẮC Á.
◊ Kiểm soát chất lượng bởi  Nguyên Phát. 
◊ Website: inoxnguyenphat.vn

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Đường kính: Ø460mm.
Vỏ bình: Rất thích hợp cho các vùng ở khu vực ven biển
Ruột bình: Inox SUS 304 siêu bền dùng trong Công Nghiệp thực phẩm
Lớp bảo ôn: Hợp chất foam độ dày 55mm có khả năng giữ nhiệt từ 60 – 72h
Ống thu nhiệt chân không Ø47
Đường kính ống: Ø47
Chiều dài ống: 1800mm – Sản xuất theo công nghệ Đức

Được cấu tạo với ống thủy tinh tích nhiệt chân không, đặc biệt cứng chịu va 
đập cao, ở giữa là chân không. Thân ống bên trong được tráng màng kim loại đặc 
biệt gồm 3 lớp
Lớp 1: truyền nhiệt cao ( Hợp kim đồng)
Lớp 2: chống bức xạ tia hồng ngoại và làm sạch nước ( Titan Dioxit)
Lớp 3: Hấp thụ 99,5% ánh sáng mặt trời (Hợp kim nhôm)

Khi ánh nắng chiếu vào các ống thủy tinh chân không, với tính năng hấp thụ ánh nắng mặt trời, các ống này sẽ chuyển hóa quan năng thành  nhiệt 
năng, trong khi đó với nguyên lý tỷ trọng của nước lạnh lớn hơn tỷ trọng của nước nóng đã hình thành nên một vòng tuần hoàn tự nhiên, liên tục nước 
lạnh đi xuống, nước nóng đi lên, quá trình diễn biến đó hoạt động không ngừng khiến cho nhiệt độ trong bình liên tục tăng.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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MÁY NƯỚC NÓNG NLMT
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng gồm nhiều ống ghép song song. 
◊ Chất liệu: Chất liệu chuyên dụng đặc biệt.
◊ Tính năng: Làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời.
◊ Dung tích: 310L, 500L 700L, 1000L,... và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: Gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình…
◊ Bảo hành 05 năm.
◊ Nhãn hiệu: BẮC Á, SAM PUNG…
◊ Sản xuất bởi BẮC Á.
◊ Kiểm soát chất lượng bởi  Nguyên Phát. 
◊ Website: inoxnguyenphat.vn

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Đường kính: Ø460mm.
Vỏ bình: Rất thích hợp cho các vùng ở khu vực ven biển
Ruột bình: Inox SUS 304 siêu bền dùng trong Công Nghiệp thực phẩm
Lớp bảo ôn: Hợp chất foam độ dày 55mm có khả năng giữ nhiệt từ 60 – 72h
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biệt gồm 3 lớp
Lớp 1: truyền nhiệt cao ( Hợp kim đồng)
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năng, trong khi đó với nguyên lý tỷ trọng của nước lạnh lớn hơn tỷ trọng của nước nóng đã hình thành nên một vòng tuần hoàn tự nhiên, liên tục nước 
lạnh đi xuống, nước nóng đi lên, quá trình diễn biến đó hoạt động không ngừng khiến cho nhiệt độ trong bình liên tục tăng.
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◊ Sản xuất bởi BẮC Á.
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Đường kính: Ø460mm.
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Lớp bảo ôn: Hợp chất foam độ dày 55mm có khả năng giữ nhiệt từ 60 – 72h
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Khi ánh nắng chiếu vào các ống thủy tinh chân không, với tính năng hấp thụ ánh nắng mặt trời, các ống này sẽ chuyển hóa quan năng thành  nhiệt 
năng, trong khi đó với nguyên lý tỷ trọng của nước lạnh lớn hơn tỷ trọng của nước nóng đã hình thành nên một vòng tuần hoàn tự nhiên, liên tục nước 
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BỂ TREO VÀ BỂ TRÔN NGẦM INOX
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình hộp vuông, chữ nhật, elip.. 
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304, 316 nhập khẩu 
◊ Tính năng: Chứa nước, dự trữ nước với dung tích lớn

3◊ Dung tích: 500L,…300m ,…. và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: Trường học, bệnh viện, khách sạn, khu công nghiệp,
    các công trình hạng mục…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: BẮC Á
◊ Sản xuất bởi BẮC Á
◊ Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
◊ Website: inoxnguyenphat.vn
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THI CÔNG HẠNG MỤC INOX DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP



BỂ TREO VÀ BỂ TRÔN NGẦM INOX
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình hộp vuông, chữ nhật, elip.. 
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304, 316 nhập khẩu 
◊ Tính năng: Chứa nước, dự trữ nước với dung tích lớn

3◊ Dung tích: 500L,…300m ,…. và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: Trường học, bệnh viện, khách sạn, khu công nghiệp,
    các công trình hạng mục…
◊ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
◊ Nhãn hiệu: BẮC Á
◊ Sản xuất bởi BẮC Á
◊ Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
◊ Website: inoxnguyenphat.vn
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CHẬU RỬA 

INOX CAO CẤP ERIS 

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
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CHẬU RỬA 

INOX CAO CẤP ERIS 

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
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THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP
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THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP
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THIẾT BỊ LỌC DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP GIA CÔNG THIẾT BỊ 
LỌC DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp
◊ Tính năng: lọc nước và xử lí nước thải
◊ Dung tích: 310L, 500L,…10000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, nhà máy, 
khu công nghiệp, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 05 năm
◊ Nhãn hiệu: NGUYÊN PHÁT
◊ Sản xuất bởi NGUYÊN PHÁT
◊ Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
◊ Website: inoxnguyenphat.vn
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THIẾT BỊ LỌC DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP GIA CÔNG THIẾT BỊ 
LỌC DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
   MÔ TẢ SẢN PHẨM
◊ Hình dáng: Hình tròn trụ
◊ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp
◊ Tính năng: lọc nước và xử lí nước thải
◊ Dung tích: 310L, 500L,…10000L, và theo yêu cầu.
◊ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, nhà máy, 
khu công nghiệp, các công trình…
◊ Bảo hành vỏ INOX 05 năm
◊ Nhãn hiệu: NGUYÊN PHÁT
◊ Sản xuất bởi NGUYÊN PHÁT
◊ Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
◊ Website: inoxnguyenphat.vn
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HỆ THỐNG XẢ RÁC NHÀ CAO TẦNG
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Hình dáng: Hình tròn trụ
Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp
Tính năng: lọc nước và xử lí nước thải
Dung tích: 310L, 500L,…10000L, và theo yêu cầu.
Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, nhà máy, 
khu công nghiệp, các công trình…
Bảo hành vỏ INOX 05 năm
Nhãn hiệu: NGUYÊN PHÁT
Sản xuất bởi NGUYÊN PHÁT
Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
Website: inoxnguyenphat.vn

SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUÂN NHU, QUỐC PHÒNG

inoxnguyenphat.com.vn18 inoxnguyenphat.com.vn 19 



HỆ THỐNG XẢ RÁC NHÀ CAO TẦNG
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Hình dáng: Hình tròn trụ
Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp
Tính năng: lọc nước và xử lí nước thải
Dung tích: 310L, 500L,…10000L, và theo yêu cầu.
Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, nhà máy, 
khu công nghiệp, các công trình…
Bảo hành vỏ INOX 05 năm
Nhãn hiệu: NGUYÊN PHÁT
Sản xuất bởi NGUYÊN PHÁT
Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
Website: inoxnguyenphat.vn

SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUÂN NHU, QUỐC PHÒNG
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BẾP INOX CÔNG NGHIỆP CAO CẤP
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TỦ ĐỰNG SÚNG ĐẠN - TỦ TÀI LIỆU



BẾP INOX CÔNG NGHIỆP CAO CẤP
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GIƯỜNG TẦNG
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC Y TẾ - TRƯỜNG HỌC
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GIƯỜNG TẦNG
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HỆ THỐNG BẾP TỪ ĐƠN B90-K18, B60-K18 

VÀ BẾP B30-K18, B150-K18, B200-K18, B250-K18
HÀNG CƠ - KIM KHÍ QUÂN NHU - BỘ QUỐC PHÒNG
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HỆ THỐNG BẾP DẦU ĐÔI:

B250-K20, B200-K20, B150-K20

HỆ THỐNG  DẦU ĐƠN: 

B250- K18, B200-K18, B150-K18 

B90-K18, B60-K18, B30-K18

CUNG CẤP VẬT TƯ NGHÀNH INOX

Các loại cuộn 201, 304 với các bề 
mặt BA, HL, 2B, xước phủ….

Các loại tấm 201, 304 với bề nhiều bề mặt 
và kích thước 

Ống đúc các loại

Thanh V góc các loạiỐng hộp, tròn inox các loại xuất sứ Hàn Quốc
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