BẾP CÔNG NGHIỆP HÀ MINH
HA MINH INDUSTRIAL KITCHEN

SỰ LỰA CHỌN THÔNG MINH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM HÀ MINH
Địa chỉ: An Thượng - An Khánh - Hà Nội
Website: bepinoxcongnghiep.com
Email: bepioxhaminh@gmail.com
Tel: 0966 896 926

LỜI GIỚI THIỆU
Công ty Hà Minh chuyên:
Tư vấn, thiêt kế, hệ thống bếp công nghiệp cho nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5
sao, bếp ăn tập thể, nhà máy, bệnh viện, trường học, doanh trại bộ đội...
Sản xuất giường bệnh viện, xe đẩy inox, tủ thuốc inox.
Máy rửa bát công nghiệp, máy giặt là công nghiệp.
Gia công sản xuất cơ khí theo yêu cầu
INTRODUCTION
Ha Minh Company specializes in:
Consulting, designing, industrial kitchen systems for restaurants, hotels, 5 star resorts,
collective kitchens, factories, hospitals, schools, barracks ....
Producing hospital bed, stainless steel trolley, stainless steel medicine cabinet.
Industrial dishwashers, industrial washing machines.
Manufacturing mechanical required
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Ha Minh industrial kitchen

Thiết bị bàn ghế
Table and chair equipment

Bàn có giá dưới

Bàn có lỗ xả rác

Bàn có giá dưới

Table with under shelf

Garbage table

Table with under shelf

Bàn ghế ăn canteen

Bàn ăn công nhân

Bàn ghế ăn canteen

Canteen table chairs

Dining workers

Canteen table chairs

Bàn có bánh xe

Bàn quầy cửa trượt

Bàn có giá

Table with wheels

Sliding table

Table with under shelf
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giá kệ, chậu rửa, xe đẩy

Shelf rack, wash basin, trolley
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Giá thanh 4 tầng

Giá phẳng 4 tầng

Giá treo tường

4 tier punched shelf

4 tier punched shelf

Wall bracket

Chậu rửa đơn

Chậu rửa đôi

Chậu rửa tay công nhân

Single washbasin

Double sinks

Workers wash hand basin

Xe đẩy 1 tầng

Xe đẩy 3 tầng

Xe đẩy khay cơm

1 tier trolley

3 tier trolley

Rice tray trolley

Ha Minh industrial kitchen

Thiết bị bếp
Kitchen equipment

Bếp hầm đơn

Bếp hầm đôi

Bếp gas đôi

Single gas stove

Double gas stove

Double gas stove

Bếp gas ba

Bếp âu 8

Bếp nướng than

Three gas stove

World 8 throat

Artificial Coal Oven

Bếp từ công nghiệp

Giữ nóng thức ăn

Giữ nóng cơm canh

From the industrial

Keep hot food

Keep hot cooked rice
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tủ nấu cơm, tủ sấy, chụp hút mùi

Gas rice cabinet, Oven, Exhaust hood
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Tủ nấu cơm gas 100kg

Tủ nấu cơm gas 60kg

Tủ sấy khay, bát đĩa

Gas rice cabinet 100 kg

Gas rice cabinet 60 kg

Oven trays, dishes

Chụp hút mùi

Chụp hút mùi

Hộp bẫy mỡ

Exhaust hood

Exhaust hood

Grease trap

Đường ống gió

Phin lọc mỡ

Ghi thoát sàn

Wind tunnel

Fat filter

Record floor drain

Ha Minh industrial kitchen

bếp nhập khẩu
Imported Kitchen

Chiên nhúng gas

Chiên nhúng gas

Rán phẳng / nhám

Electric fryers

Gas fryers

Fried flat / rough

Nướng than nhân tạo

Rán phẳng

Chảo nghiêng tay quay

Artificial grilled

Fried flat

Tilt pan crank

Bếp âu 6

Âu 4 có lò nướng

Chảo nghiêng tay quay

World 6 throat

Europe 4 with oven

Tilt pan crank
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thiết bị lạnh
Cold equipment

Bàn lạnh 2 cánh

Bàn lạnh 2 cánh kính

Bàn mát salad

Cold table 2 wings

Cold table 2 wings glasses

Table salad

Tủ lạnh 1 cánh kính

Tủ lạnh 2 cánh kính

Tủ mát 4 cánh

Wing 1 glass fridge

Wing 2 glass fridge

Steel 4 door chiller

Tủ đông 4 cánh

Tủ đông, tủ mát 6 cánh

Tủ đông, 6 cánh

Steel 4 door freezer
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Ha Minh industrial kitchen

1/2 chiller - 1/2 freezer

6 freezer

thiết bị phòng bánh
Cake room

Máy trộn bột

Máy cán bột

Máy viên bột

Powder blending machine

Sheeters

Members powder machine

Tủ ủ bột

Lò nướng 2 tầng

Tủ bầy bánh

Proofers powder

Oven 2 stories

Flock cake cabinet

Máy rửa bát
Dish washer

Máy rửa bát đa năng

Máy rửa bát đa năng

Máy rửa bát đa năng

Dishwasher versatile

Dishwasher versatile

Dishwasher versatile
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Máy giặt là
Laundry facilities

Máy sấy

Máy giặt

Dryer

Washing machine

Máy là phẳng

Máy là form

Machine is flat

Ironing machine

Thiết bị inox

Stainless steel equipment

Khay cơm

Vỏ tủ điện

Bàn kỹ thuật

Lunch tray

Electrical enclosure

Desklet

Thang tời thực phẩm

Xe đẩy hành lý sân bay

Tủ phân phối

Food ladder

Airport luggage trolley

Distribution cabinet
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NHẬN GIA CÔNG
CẮT GẤP - ĐỘT DẬP - PHAY - BÀO - SOI RÃNH
HOÀN THIỆN THEO YÊU CẦU
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thiết bị bệnh viện, nội thất

Hospital equipment, furniture

Giường bệnh nhân
Patient beds

Xe đẩy

Xe đẩy

Tủ thuốc

Cart

Cart

Medical box

Cổng điện tự động

Bàn làm việc

Tủ đồ cá nhân

Automatic gate

Desk

Personal locker

Dịch vụ hậu mãi sau bán hàng:
Bảo trì định kỳ
Kiểm tra kỹ thuật và theo dõi.
Cung cấp linh kiện thay thế.

After sales service:
Periodic maintenance.
Technical inspection and tracking.
Provide replacement parts.

Hợp tác phát triển hướng tới thành công
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