Hoà Phát Đạt – Đơn vị chuyên sản xuất và thiết kế bạt nhựa chất lượng
cao
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong sản xuất, thiết kế, thi công các loại bạt
nhựa, mái che, dù che,… Công ty Hoà Phát Đạt đã mang đến cho thị trường
Việt những sản phẩm chất lượng và được khách hàng đánh giá cao.
Tại sao nên chọn mua bạt nhựa tại Hoà Phát Đạt?
Hoà Phát Đạt tự hào là đơn vị tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, thiết
kế và thi công các mẫu bạt nhựa, bạt mái tôn, Dù che nắng ngoài trời, mái che
di động, Dù che quán cafe, bạt lót ao hồ, May bạt mái che kéo, lưới che nắng,
mái tôn, nhà xưởng và các dạng nhà bạt lắp ghép,….
Các sản phẩm do đơn vị cung cấp đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quá trình
sản xuất sản phẩm được áp dụng hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại nhằm
tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Đơn vị còn có kho xưởng rộng lớn đặt tại
các khu vực ở 3 miền Bắc – Trung – Nam. Vì vậy, mức giá thành cho các sản
phẩm Bạt che nắng ngoài trời, Mái xếp di động, Mái hiên di động, mà Hoà Phát
Đạt đưa ra là rất tốt so với giá thành trung bình trên thị trường.

Hoà Phát Đạt – Địa chỉ cung cấp, lắp đặt bạt nhựa, dù che, mái che chất lượng
cao

Đội ngũ công nhân viên tại Hoà Phát Đạt cũng là những người giỏi, chuyên
môn cao, luôn tận tâm, nhiệt tình để tư vấn cho khách hàng những sản phẩm
chất lượng và phù hợp nhất. Bên cạnh đó, đơn vị cũng có chính sách về hỗ trợ
giao hàng đi tất cả các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu hàng qua các nước
lân cận, đảm bảo đúng thời gian giao hẹn.
Các sản phẩm do Hoà Phát Đạt sản xuất, thi công đều được bảo hành với từng
mốc thời gian cụ thể, tương ứng với các mã sản phẩm hiện có. Quy trình bảo
hành được thực hiện nhanh chóng, đề cao tính an toàn, thẩm mỹ để mang đến sự
hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.
Một số sản phẩm nổi bật tại Hoà Phát Đạt
Khách hàng có nhu cầu sử dụng và lắp đặt các loại bạt che, dù che, Bạt lót hồ
chứa nước, Bạt nhựa HDPE lót hồ chống thấm chất lượng, uy tín có thể tham
khảo một số sản phẩm tại Hoà Phát Đạt dưới đây:
Mẫu bạt che Hàn Quốc
Mẫu bạt che Hàn Quốc là loại bạt nhạt nhập khẩu chất lượng cao do công ty
Myung Sung Vina sản xuất. Quy trình sản xuất dựa trên máy móc và công nghệ
hiện đại của Hàn Quốc, đảm bảo tiêu chí bền, đẹp và đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Dòng sản phẩm này được sản xuất theo nhiều kích thước, màu sắc đa dạng, phù
hợp để vừa có thể làm mái hiện, mái che hay làm mái bạt lượn sóng trong nhiều
không gian khác nhau.

Mẫu bạt che Hàn Quốc này có độ bền lên đến 10 năm và được người dùng đánh
giá cao về khả năng che nắng mưa, bụi bẩn, chống thấm nước hiệu quả. Đặc
biệt, lớp sơn PU bên ngoài cũng giúp bạt chịu được mọi điều kiện thời tiết để có
thể bảo vệ không gian nội thất một cách tốt nhất.
Mái xếp di động
Mái xếp là một trong những loại mái che được người dùng ưa chuộng bởi cách
sử dụng khá đơn giản, chỉ cần kéo ra hoặc thu vào là có thể sử dụng dễ dàng.
Tại các công trình có thiết kế ban công, sân thượng thì mái xếp sẽ được sử dụng
khá nhiều để che nắng, che mưa. So với các kiểu mái che truyền thống thì đây là
kiểu mái xếp mới, hiện đại, giá thành khá rẻ và mang đến sự tiện lợi cho người
dùng.

Các mẫu mái xếp di động Hoà Phát Đạt
Loại mái che này có kết cấu khung mái bằng hợp kim nhôm, inox không gỉ và
được sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền và kéo dài tuổi thọ lên đến 10 năm. Mức độ
che phủ của mái xếp lượn sóng cũng được đánh giá cao và mang đến cảm giác
thoải mái cho khách hàng khi ngồi bên trong nhà.
Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng các mẫu Bạt xanh cam giá rẻ mái
che, Bạt sọc 3 màu che công trình… có thể liên hệ với đội ngũ nhân viên tư vấn
của Hoà Phát Đạt. Chắc chắn, các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của đơn
vị sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
Xem thêm các sản phẩm hàng đầu tại Hoà Phát Đạt:
https://hoaphatdat.net.vn/bat-che-nang.html => Bạt che nắng ngoài trời
https://hoaphatdat.net.vn/mai-xep.html => Mái xếp di động
https://hoaphatdat.net.vn/mai-hien-di-dong.html => Mái hiên di động
https://hoaphatdat.net.vn/du-che-nang.html => Dù che nắng ngoài trời
https://hoaphatdat.net.vn/du-quan-cafe.html => Dù che quán cafe
https://hoaphatdat.net.vn/may-bat-mai-che.html => May bạt mái che kéo
https://hoaphatdat.net.vn/bat-lot-ho-chua-nuoc.html => Bạt lót hồ chứa nước

https://hoaphatdat.net.vn/bat-nhua-hdpe.html => Bạt nhựa HDPE lót hồ chống
thấm
https://hoaphatdat.net.vn/bat-xanh-cam.html => Bạt xanh cam giá rẻ
https://hoaphatdat.net.vn/bat-soc-dua.html => Bạt sọc 3 màu che công trình
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