LÊ HÀ VINA
LƯỚI NHỰA

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...

Các mô hình nông nghiệp kiểu mới và công trình dân
dụng hiện nay luôn đi kèm với những yêu cầu, khuyến
cáo trong việc đảm bảo an toàn thi công và tránh các
tác nhân gây hại từ điều kiện môi trường.

Bắt kịp xu hướng, với mong muốn đem đến cho quý
khách hàng những dòng sản phẩm mang tính tiện ích
cao, chất lượng vượt trội, giá thành đảm bảo, Lê Hà
Group cung cấp tất cả các loại lưới nhựa nhập khẩu chính
hãng, đi kèm với giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

LƯỚI DÙ TRẮNG:
Màu sắc: trắng
Kích thước mắt lưới: 10 cm (8 - 12cm)
Đường kính sợi (phi): 5 (hoặc 4,6,8mm)
Khổ lưới: 4x50 (Hoặc theo yêu cầu)
Chất liệu: Dây dù

LƯỚI AN TOÀN:
Màu sắc: xanh lá
Đường kính sợi: 400 diner
Chất liệu: HDPE
Tỷ lệ UV: 2%
Khả năng chịu nắng mưa: > 4 năm
Khổ lưới: 2m x 50m 0r 4m x 50m
Kích thước mắc lưới: 2,5cm hoặc 5cm
Dệt bằng máy tại VN theo tiêu chuẩn HQ

LƯỚI CHE NẮNG
Với công dụng chính là che nắng, độ che
phủ khác nhau, lưới che nắng Lê Hà có độ
bền cao, thành phần không chứa hóa chất
độc hại, dùng tốt cho cả hai lĩnh vực công –
nông nghiệp, nhất là tại các ườm ươm cây
giống, vườn hoa, mô hình nhà lưới trồng
rau, sân chơi thể thao, khu vui chơi giải trí…
Lưới che nắng được Lê Hà nhập khẩu với
đa dạng chủng loại, đem lại cho người
dùng nhiều sự lựa chọn hơn từ các nhà sản
xuất: Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung
Quốc… chất lượng hàng đầu với mức giá
tốt nhất.

LƯỚI BÓNG ĐÁ
Đúng như tên gọi của nó, dòng sản phẩm này chuyên dùng
cho các sân chơi thể thao nói chung, cụ thể là làm khung
thành, các bệ đỡ bóng đá hay vây xung quanh sân bóng.

Chủng loại được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay là
lưới bóng đá Hàn Quốc và lưới bóng đá Thái Lan. Nhìn chung,
cả hai dòng này đều cho chất lượng vượt trội, độ bền cao hơn
hẳn so với các sản phẩm có xuất xứ khác trong cùng tầm giá.

LƯỚI XÂY DỰNG
là tên gọi chung của các loại lưới ứng dụng trong lĩnh vực
xây dựng tại các công trình dân dụng, trung tâm thương
mại, căn hộ chung cư… trong quá trình thi công với độ
che phủ và độ an toàn gần như tuyệt đối.
Lưới công trình xây dựng được chia thành 2 loại:
Lưới bao che: dùng để bao che một phần công trình
hoặc xung quanh công trình, tránh các vật dụng lao
động rơi xuống phía dưới công trường và hạn chế tối đa
cát, đá, bụi… rơi vãi ra xung quanh làm ô nhiễm môi
trường.
Lưới chống rơi (lưới hứng rơi):sản phẩm có chức năng
hứng vật rơi và cả người rơi, đảm bảo an toàn cho nhân
công khi làm việc trên cao.

Lê Hà Vina cung cấp lưới xây dựng trên toàn quốc với
giá rẻ, nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan và Hàn Quốc.
Sản phẩm đã qua kiểm định, đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

THANK YOU!

