LÊ HÀ VINA
CỎ NHÂN TẠO

Thươnghiệu:

Lê Hà Vina

GPKD số:

0311768394 do sở KHĐT Tp. HCM
cấp ngày 03/05/2012

Người đại diện:

TGĐ Hà Lê Thu Thủy

Kho xưởng:

03 kho

Lao động:

130 người.

Địa chỉ trụ sở chính: 20 đường số 3, khu phố 5,
Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Điệnthoại:
Fax:

0919 364 179
08 3727 2379

Thànhlập:

Tháng 05/2012

Chi nhánh:

3 chi nhánh
(TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng)

Mặt hàng chủ lực: Cáp thép
Lưới nhựa
Cỏ nhân tạo
Hệ thống quản lý: TNXH theo tiêu chuẩn WRAP và BSCI
Nhập khẩu từ:

Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc,
Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ, Liên Xô,
các nước Châu Âu...

Ngày nay, cỏ nhân tạo đã đến được gần hơn với đại đa số
người dùng nhờ vào chất lượng và tính thẫm mĩ của
chúng. Không chỉ vậy, cỏ nhân tạo có thể được dễ dàng
cố định bằng keo dán tại mọi vị trí, ngóc ngách, nơi thiếu
sáng mà vẫn luôn tươi tốt… trong khi cỏ trồng khó duy
trì được.
Ban đầu, sản phẩm chỉ được ứng dụng vào sân chơi thể
thao nhưng dần dần khách hàng nhận ra rằng, cỏ nhân
tạo còn hữu ích hơn rất nhiều nếu dùng tô điểm cho tiểu
cảnh, tạo điểm nhấn mới lạ với màu xanh bắt mắt không
hề thua kém cỏ thật.

Do đó, thời điểm hiện tại, cỏ nhân tạo có mặt tại hầu hết
các sân chơi thể thao, nhà vườn, trung tâm thương mại,
nhà hàng, quán café, showroom trưng bày, nhà thiếu nhi,
trường học…

MUA CỎ NHÂN TẠO GIÁ RẺ
Ở ĐÂU UY TÍN NHẤT?

Lê Hà Group – thương hiệu uy tín, nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực tư vấn thi công, định hướng lựa chọn, sử dụng
và bảo quản sản phẩm cỏ nhân tạo nhập khẩu, quy mô lớn
nhất toàn quốc.
Tùy thuộc vào chi phí đầu tư, khu vực lắp đặt và trang trí mà
chúng tôi hiện có các dòng cỏ nhân tạo dành cho Qúy
khách hàng.

CỎ NHÂN TẠO
SÂN BÓNG ĐÁ
Gồm các dòng cỏ: LH07UM, LH03UT, LH24SC, LH08SC… dùng cho
các sân chơi thể thao, sân bóng đá mini, sân bóng quy mô lớn với
hai màu chính là xanh đậm và xanh nhạt,khả năng thoát nước
nhanh chóng, hạn chế tối đa chấn thương cho người chơi, không
chịu tác động xấu từ điều kiện thời tiết.

Sản phẩm ứng dụng triệt để vào thi công sân bóng giúp cầu thủ
tập luyện an toàn, bề mặt cỏ cho cảm giác chân thật như trên sân
cỏ tự nhiên. Cỏ nhân tạo sân bóng dễ bảo dưỡng, có tính ổn định
quanh năm, loại bỏ hoàn toàn các nỗi lo về dị vật, côn trùng…

CỎ NHÂN TẠO
SÂN VƯỜN
Gồm các dòng cỏ: LH04, LH05, LH71AT, LH
20AT... có màu xanh non, xanh già, xanh ngả
vàng… lắp đặt dễ hòa vào quan cảnh chung,
bền màu, vượt trội về tính thẩm mĩ, ứng dụng
trong trang trí sân vườn, trang trí nội thất nhà ở,
khu vui chơi trẻ em, phòng trưng bày, công
viên, trường học…
Với khách hàng yêu thích màu xanh của thiên
nhiên nhưng không có thời gian để chăm sóc,
cắt tỉa thì đây được xem là giải pháp tối ưu nhất,
vừa tiết kiệm được cả công sức lẫn chi phí đầu
tư lâu dài.

CỎ NHÂN TẠO
SÂN GOLF
Gồm các dòng cỏ: LH51AT, LH50AT… có chiều
cao sợi cỏ đạt chuẩn quy cách sân golf quốc tế, bề
mặt cực dày và êm, dễ dàng làm vệ sinh, tuổi thọ
lâu bền, chống chịu tốt trong điều kiện mưa nắng
thất thường.

Sản phẩm hạn chế được tiếng ồn đến mức tối đa giúp không gian luôn được
yên tĩnh với các khách hàng có nhu cầu lắp đặt sân golf tại vườn nhà. Chỉ cần
bỏ chi phí đầu tư một lần là có thể tận dụng tối đa, thời gian lên đến 5-7 năm.
Có thể thấy, cỏ nhân tạo rất đa dạng về chủng loại, chất liệu, màu sắc, cấu tạo
sợi, số lớp đế… nên giá thành của chúng sẽ dao động tùy vào từng thời điểm.
Lê Hà Group hiện là nhà nhập khẩu và cung ứng cỏ nhân tạo chất lượng cao,
có nguồn gốc từ các nước: Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc với nguyên liệu chính là
nhựa nguyên sinh cao cấp, thân thiện với môi trường với mức giá bình ổn.

LÝ DO KHÁCH HÀNG CHỌN MUA
CỎ NHÂN TẠO TỪ CHÚNG TÔI
Nguyên liệu: nhựa nguyên sinh cao cấp, an toàn
khi sử dụng, mô phỏng cỏ tự nhiên hoàn hảo.
Mẫu mã: đa dạng và phù hợp trong nhiều mục đích
sử dụng.

Màu sắc: xanh nhạt, xanh đậm, xanh ngả vàng
úa… cho người dùng thoải mái lựa chọn màu mình
yêu thích.
Lắp đặt: thuận tiện và dễ dàng được chia nhỏ, cắt
theo hình dạng nhất định để lắp đặt cửa sổ, ban
công, sân thượng, cầu thang… giúp phủ xanh mọi
ngõ ngách.

THANK YOU!

