
Bánh xe cho hệ cửa lùa tải trọng

từ 80 - 150 kg

Bánh xe dẫn hướng trên - "chống

rung lắc"

Ray Inox

  DG Plastic mang đến những phụ

kiện cửa cao cấp - Giải pháp phụ kiện

toàn diện cho các công trình.

   Phụ kiện cửa DG Plastic đáp ứng

cho tất cả các hệ nhôm hiện nay.

 Một số sản phẩm đang được thị

trường quan tâm nhất hiện nay là Hệ

Ray Inox giải pháp tối ưu cho hệ

nhôm rãnh C Châu âu:

  LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
VPGD: Lô 3-4, TT7, KĐG Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp,

Thanh Trì, Hà Nội.

Chi nhánh: Số 42, TCH 17, P. Tân Chánh Hiệp,

Quận 12, TP HCM

Nhà Máy: CCN Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội

Hotline: 0961 518 466 - 0961598346

Website: https://dgplastic.vn/

Email: kinhdoanhdgplastic@gmail.com

Phụ kiện cửa cao cấp

VẬT TƯ NHỰA NGÀNH CỬA

PHỤ KIỆN CỬA CAO CẤP



Vật tư nhựa ngành cửa

Tại sao chọn DG Plastic?

    DG Plastic với trên 5 năm kinh

nghiệm sản xuất các loại vật tư; phụ

kiện ngành cửa. Luôn được đối tác,

khách hàng tin tưởng và đánh giá cao

bởi những sản phẩm chất lượng, được

sản xuất trên dây chuyền máy móc

hiện đại.

    Sản phẩm của Chúng tôi luôn chỉnh

chu trong mọi công đoạn sản xuất; 

 KCS nghiêm ngặt đầu vào & đầu ra

nhằm đem tới khách hàng những sản

phẩm chất lượng tốt nhất.

Hàng năm DG Plastic cung cấp cho thị

trường hàng trăm triệu sản phẩm Vật

tư nhựa ngành cửa với mẫu mã sản

phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng

cao cho các Hệ nhôm nhập khẩu cũng

như trong nước như: Xingfa, Việt Pháp,

PMA, PMI, JMA, AG, Đông Anh, Đô

Thành, Yangli, Đông Á, ...

Phụ kiện nội thất

     Những chi tiết nhỏ nhưng không thể

thiếu trong các sản phẩm chất lượng.

    Với hệ thống máy móc hiện đại, liên

hoàn. DG Plastic cho ra những phụ kiện

tinh xảo. Làm tăng giá trị cho không

gian sống.


