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Thư ngỏ

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, bằng tất cả những nỗ lực của một tập thể đoàn kết và vững mạnh, Công ty TNHH 
Thương mại và Dịch vụ Đông Á đã vượt qua bao khó khăn để tìm ra hướng đi và sứ mệnh cho mình. Với đội ngũ hơn 200 cán bộ công 
nhân viên, kỹ sư được đào tạo chuyên nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 cùng tổ hợp 3 nhà máy được trang bị máy 
móc dây chuyền công nghệ hiện đại sản xuất vật liệu bao che, tấm sàn deck, tấm panel, hệ xà gồ cao cấp và các cấu kiện đi kèm phục 
vụ cho lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, đến nay, Đông Á có thể tự hào là nhà cung cấp có uy tín trên thị trường, được đối 
tác và khách hàng ghi nhận.

Mọi nỗ lực mà chúng tôi hướng đến không nằm ngoài giá trị nhân sinh vì cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội, vì lẽ đó 
Đông Á quyết tâm trở thành nhà cung cấp uy tín nhất nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu khắt khe nhất của thị trường tôn thép và xà gồ cao 
cấp. Những dự án mà chúng tôi tham gia cung cấp vật tư, thi công đều được đối tác, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đánh giá cao tính an 
toàn và chuyên nghiệp. Với những giá trị cốt lõi, chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến công nghệ, đào tạo nhân sự để đem đến một 
dịch vụ chất lượng nhất, hoàn hảo nhất.

Tôn chỉ xuyên suốt gần 20 năm qua của Đông Á: “Chi phí hợp lý, hiệu quả tối đa” được kết tinh trên tinh thần hợp tác bền vững – đồng 
hành thành công.      

Kính thưa quý khách hàng và đối tác,

  Xin trân trọng cảm ơn!
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I - Giới thiệu tổng quan
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Thông tin  công tyGiới thiệu
Gần 20 năm phát triển, với các dự án và công trình trải dài từ 

Bắc xuống Nam, từ trong nước ra nước ngoài. Đông Á tự hào là 

đối tác chiến lược của BLUESCOPE và cũng là đối tác lớn của 

các hãng như Tôn Đông Á, Tôn Hoa Sen, Tôn Thăng Long, Sunco 

Tôn Hòa Phát... Với tổ hợp ba nhà máy, nhà máy số 01, nhà máy 

số 02 và số 03 có tổng diện tích sản xuất quy mô lên tới 50.000 

m2, công suất sản xuất tấm lợp, tấm sàn lên tới 1800 tấn/tháng. 

Công suất sản xuất xà gồ: 500 tấn/tháng. Được trang bị hệ thống 

máy móc, dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, cùng với đội 

ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp có kinh 

nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất vật liệu bao che, tấm sàn 

Deking, Panel, hệ xà gồ cao cấp và các cấu kiện đi kèm phục vụ 

cho lĩnh vực  xây dựng dân dụng và công nghiệp, Đông Á luôn 

đảm bảo các sản phẩm được đưa tới khách hàng chất lượng và 

đúng tiến độ.

Thành công của dự án và sự ghi nhân của đối tác, khách hàng là 

sự khẳng định về vị thế và uy tín hàng đầu của Đông Á trong lĩnh 

vực cung cấp giải pháp vật tư kim loại màu trên thị trường trong 

và ngoài nước.

Đông Á đang và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có 

chất lượng cao và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang 

đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, cũng như đóng góp 

tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng của 

đất nước.

Tên công ty:         Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đông Á

Tên quốc tế:         Dong A Trading & Services Co., Ltd

Tên viết tắt:         Dong A Co., Ltd

Văn phòng Dự án:        Phòng 8K, tòa nhà chung cư Viện chiến lược và khoa học Bộ công an, 
                                    P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Nhà máy 1:                 Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Nhà máy 2:                 Thanh Thủy, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội

Nhà máy 3:                 KM số 6, Đường 379, Phượng Trì, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

Showroom:                  KM20+800, Quốc lộ 3, Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Địa chỉ:                KM20+800, Quốc lộ 3, Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại:            0243 295 9192                Fax: 0243 295 9194

Giới thiệu  chung
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Tầm nhìn  chiến lược

Sứ mệnh của  Đông Á

Đông Á mong muốn và theo đuổi mục 
tiêu trở thành Nhà cung cấp hàng đầu 
thị trường Việt Nam về các giải pháp cho 
tấm lợp bao che Nhà công nghiệp và Dân 
dụng.

Cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý nhất 
và mang đến hiệu quả tối đa cho khách 
hàng.

Giá trị  cốt lõi
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Giấy phép  kinh doanh
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Sơ đồ  tổ chức

PHÒNG
KINH 

DOANH

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

PHÒNG
TÀI CHÍNH

PHÒNG

MUA HÀNG

PHÒNG
MARKETING

PHÒNGPHÒNG
THI CÔNG 

THI CÔNGQC
NHÀ MÁY

AN TOÀN
NHÀ MÁY

NHÀ MÁY PHÒNG 
QC

Tại Đông Á, tất cả  các phòng ban là một khối thống nhất, các quy trình sản xuất, thi công, lắp dựng. Từ văn phòng cho 
đến nhà máy và công trường luôn được giám sát chặt chẽ. Tất cả đều không ngừng hướng tới sự hoàn hảo về chất lượng 
sản phẩm cho mỗi dự án, công trình.

PHÓ GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

TRỢ LÍ
BAN LÃNH ĐẠO

PHÓ GIÁM ĐỐC
DỰ ÁN

PHÓ GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH
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II - Lĩnh vực kinh doanh
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Kinh doanh các sản phẩm kim loại
Kinh doanh và sản xuất các sản phẩm cao cấp từ 
kim loại màu, thép mạ kẽm bao gồm: Tôn cuộn, tôn 
dạng sóng, Panel, Rock wool, Tôn sàn Decking, hệ 
xà gồ siêu nhẹ S Airtruss, Xà gồ U, C, Z..

01
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Sản xuất tấm lợp và phụ kiện đi kèm

Sản xuất và lắp dựng hoàn thiện các sản phẩm tôn 
cán sóng: seamlock 485, cliplock 420, cliplock 985, 
sóng công nghiệp, dân dụng, sóng trần, sóng ngói, 
sàn Decking, tôn xốp cách nhiệt, tấm panel, xà gồ, 
hệ S Airtruss và các cấu kiện đi kèm.

02
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Tư vấn & Thiết kế kết cấu bao che 
Sản xuất và vận chuyển đến tận công trình các sản phẩm:  
tấm lợp kim loại dạng sóng công nghiệp, dân dụng, sóng 
ngói, sóng Cliplock, sóng Seam-lock, panel, tấm sàn, xà 
gồ, tấm lợp cách nhiệt và các loại phụ kiện kèm theo.

03
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Thi công lắp đặt kết cấu bao che
Thi công lắp đặt kết cấu bao che  đảm bảo về kỹ 
thuật và tính mỹ thuật.

04
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III - Sản phẩm
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Hệ tôn lợp bao che01

Trải qua gần 20 năm thành lập và phát triển, Đông Á tự hào có thể cung cấp tới khách hàng một giải pháp toàn diện về 
tấm lợp, từ mái, vách, vách ngăn, hệ thống thoát nước mái và phụ kiện. Các tsản phẩm đa dạng về chủng loại vật liệu, 
biên dạng và quy cách theo thiết kế tiêu chuẩn của Đông Á hoặc yêu cầu đặc biệt từ khách hàng. Sản phẩm: Seamlock 485

SEAM LOCK là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu 
sắc phong phú, sóng cao, to, khỏe, thoát nước nhanh. Chiều cao 
sóng là 66 mm, bước sóng là 485 mm phù hợp với mái nhà công 
nghiệp khẩu độ lớn trên 20m (L > 40m thì đây là lựa chọn tối ưu 
nhất) và độ dốc min 3%.

Ưu điểm:
+ Liên kết giữa mái và tôn bằng đai kẹp và mép tôn được ve chắc 
vào đai, đảm bảo tấm tôn dài không bị cong vênh khi nhiệt độ 
môi trường thay đổi. Đặc biệt khi có gió lốc lớn không bị tốc mái.
+Là hệ tôn lợp dùng đai kẹp (không bắn vít trực tiếp) nên đảm 
bảo độ bền lâu hơn so với tôn bắn vít trực tiếp (mái không bị lão 
hóa từ chỗ bắn vít do tác động của môi trường).

Sản phẩm: Sóng Cliplock 985
Sóng Cliplock 985 là loại tấm lợp chế tạo từ tôn mạ hợp kim khổ 
hữu dụng 985, với việc sử dụng nguyên khổ cuộn tôn sẽ tối đa 
hóa chi phí cho khách hàng sử dụng sóng tôn này.

Ưu điểm:
+ Liên kết giữa mái và tôn bằng đai kẹp đảm bảo tấm tôn không 
bị cong vênh khi nhiệt độ môi trường thay đổi 
+ Là hệ tôn mái dùng đai kẹp (Không bắn vít) nên đảm bảo độ bền 
lâu hơn so với tôn bắn vít trực tiếp (mái không bị lão hóa từ chỗ 
bắn vít do tác động cửa moi trường).
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Sản phẩm: Tôn Cliplock 420
KLIP-LOK là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu 
sắc phong phú, sóng cao, khỏe, thoát nước nhanh. Chiều cao 
sóng là 41mm, khổ hiệu dụng 420mm phù hợp cho mái nhà công 
nghiệp khẩu độ lớn. 

Ưu điểm:
+ Liên kết giữa mái và tôn bằng đai kẹp đảm bảo tấm tôn không 
bị cong vênh khi nhiệt độ môi trường thay đổi 
+ Là hệ tôn mái dùng đai kẹp (Không bắn vít) nên đảm bảo độ bền 
lâu hơn so với tôn bắn vít trực tiếp (mái không bị lão hóa từ chỗ 
bắn vít do tác động cửa moi trường).

Sản phẩm: Tôn 5 sóng công nghiệp
Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, 
sóng khỏe, nhiều gân.
Chiều cao sóng là 31mm, bước sóng 250mm phù hợp với mái nhà 
công nghiệp có độ dài từ 10m - 22m.

Sản phẩm: Tôn 6 sóng công nghiệp
Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, 
sóng khỏe, nhiều gân.
Chiều cao sóng là 26mm, bước sóng 200mm phù hợp với mái nhà 
công nghiệp có độ dài từ 5m - 15m và làm phần thưng bao che xung 
quanh nhà xưởng.

Sản phẩm: Tôn trần 5 sóng vuông
Giữa 2 chân sóng đã được cải tiến thêm sóng phụ, tăng thêm độ 
cứng của tôn cho phép thiết kế khoảng cách xà gồ lớn với mức an 
toàn cao hơn so với loại tôn thông thường. Tiết kiệm chi phí xà gồ 
cho người sử dụng. Chiều dài tấm tôn sản xuất theo yêu cầu thiết 
kế, cùng với màu sắc đa dạng mang đến vể đẹp bền vững cho công 
trình. 

Sản phẩm: Tôn Vòm
Tấm lợp được uốn thành dạng vòm trên một phần hoặc cả chiều dài 
tấm tôn sóng vuông các loại với bán kính từ 250mm - 25m tùy theo 
yêu cầu thiết kế. Trường hợp bán kính cong của mái vòm lớn hơn 
25m thì có thể tự uốn cong được mà không cần phải qua gia công 
bởi thiết bị đối với các loại tôn có độ dày thấp hơn 0.5mm.

Sản phẩm: Tôn trần 13 sóng
Giữa 2 chân sóng đã được cải tiến tạo thêm sóng phụ, tăng thêm độ 
cứng của tấm tôn cho phép thiết kế khoảng cách xà gồ lớn với mức 
an toàn cao hơn so với loại tôn thông thường, rất thích hợp đối với 
tạo hình kiến trúc.

Sản phẩm: Tôn PU 5 sóng (cách nhiệt 2 lớp)
Là loại tấm lợp cách âm với cấu tạo bởi 3 lớp: Tôn + Lớp PU + Lớp 
màng PP/PVC. Nhờ công nghệ tiên tiến và đặc tính bám dính đặc 
biệt của chất PU với bề mặt tôn và màng PP/PVC tạo thành một 
khối thống nhất, chắc chắn và phẳng tuyệt đối mà không một loại 
keo dán nào có được.

Sản phẩm: Tôn PU 9 sóng
Là loại tấm lợp cách âm với cấu tạo bởi 3 lớp: Tôn + Lớp PU + Lớp 
màng PP/PVC. Nhờ công nghệ tiên tiến và đặc tính bám dính đặc 
biệt của chất PU với bề mặt tôn và màng PP/PVC tạo thành một khối 
thống nhất, chắc chắn và phẳng tuyệt đối mà không một loại keo 
dán nào có được.

Sản phẩm: Tôn 11 sóng dân dụng
Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, 
sóng nhỏ, khỏe, đẹp.
Chiều cao sóng là 17mm, bước sóng 100mm phù hợp với mái nhà dân 
dụng khẩu độ nhỏ, làm phần thưng bao che xung quanh nhà xưởng.

Sản phẩm: Tôn 9 sóng công nghiệp
Được chế tạo từ thép mạ hợp kim nhôm kẽm hoặc thép mạ kẽm có 
cường độ cao G550, tôn 9 sóng thích hợp để làm tôn vách hoặc mái 
lớp dưới với hệ thống mái 3 lớp do có nhiều sóng giúp tôn có độ cứng 
lớn hơn, không bị biến dạng trong quá trình thi công lắp dựng. Sử 
dụng tôn 9 sóng thích hợp với các hệ vách có kiến trúc đẹp.

Sản phẩm: Sóng ngói
Là loại tấm lợp chế tạo từ thép kim loại màu với màu sắc phong phú, 
sóng giả ngói.
Chiều cao sóng là 25mm, bước sóng là 200mm phù hợp với kiến 
trúc cổ.

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Hệ tôn sàn Deck02

Là một thành phần của hệ sàn liên hợp thép – bê tông bao gồm: tấm tôn sàn, đinh stud chống cắt, lưới thép sàn và bê 
tông. Tấm tôn sàn deck đóng vai trò như cốp pha sàn, cùng làm việc với sàn bê tông cốt thép, giúp giảm khối lượng 
thép và bê tông cũng như tiết kiệm được chi phí cốp pha, giáo chống, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

FloorDeck H-50

FloorDeck H-75

Có các tính năng giống như FloorDeck H-50, FloorDeck H-75 có sóng cao 
75mm, phù hợp với các hệ sàn có chiều dày bê tông > 250mm.
Tấm sàn được sản xuất từ tấm mạ hợp kim hoặc mạ kẽm có độ dày 
0.75mm - 2.0mm.

FloorDeck H-50 có sóng cao 50mm, phù hợp với các hệ sàn có chiều 
dày bê tông ≤250mm. 
Tấm sàn được sản xuất từ tấm mạ hợp kim hoặc mạ kẽm có độ dày 
0.75mm - 1.6mm.

Tôn sàn deck ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng công nghiệp và dân dụng do phát huy 
được ưu điểm, giúp giảm chi phí vật tư và giảm thời gian thi công.

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Phụ kiện03

Úp hồi Úp nóc

Ốp góc Cửa chớp tôn

Máng nước Ke tôn

Đại kẹp Seam Đai Cliplock 985

Cóc kẹp SeamĐai Cliplock 420

Với mỗi công trình, ngoài chất lượng của vật tư chính, các phụ kiện có tính chất quan trọng không kém. Ngoài tính năng 
liên kết, che phủ cơ bản, phụ kiện còn làm tăng tính thẩm mỹ của công trình, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc. Tại Đông 
Á, phụ kiện được các kỹ sư thiết kế theo định hình chung hoặc theo các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng, các sản phẩm 
được đo đạc theo thực tế và sản xuất trên các máy móc thiết bị hiện đại, vật tư cao cấp để đưa ra các sản phẩm sắc nét, 
hoàn hảo, tạo dấu ấn đặc trưng cho mỗi công trình.

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Hệ xà gồ04
Xà gồ C

Xà gồ U

Là kết cấu trung gian để liên kết và truyền tải trọng từ lớp bao che đến hệ khung chịu lực chính, xà gồ là một bộ phận 
không thể thiếu trong mỗi công trình nhà thép tiền chế. Tại Đông Á, chúng tôi có khả năng cung cấp các loại xà gồ cường 
độ cao có tiết diện cơ bản Z, C, U đến các xà gồ có tiết diện phức tạp như Omega với chiều cao 60mm - 300mm, độ dày 
từ 1,5mm - 3mm và chiều dài theo yêu cầu.

Có tiết diện đặc trưng, hai cánh đối xứng 
qua trục tâm, xà gồ C phù hợp cho các 
nhịp đơn giản hoặc vượt 2 nhịp, ngoài ra 
với bề rộng mặt lưng lớn, phẳng, xà gồ C 
thích hợp để làm các kết cấu khung cửa, 
khuôn vách...

Giống như xà gồ tiết diện C, Xà gồ tiết 
diện U tiết kiệm vật liêu hơn và phù hợp để 
làm các kết cấu phụ, kết cấu khung cửa, 
khuôn vách, kết cấu gia cố và bo ke.

Xà gồ Z

Là tiết diện xà gồ có tính ứng dụng cao 
nhất, tiết diện chữ Z dễ dàng cho việc 
chồng nối, tăng gấp đôi bề dày tại vị trí gối 
đỡ, tạo thành dầm liên tục, có khả năng 
vượt nhịp lớn mà vẫn đảm bảo độ võng 
trong phạm vi cho phép.

Xà gồ Omega

Có độ ổn định cao, xà gồ Omega thường 
được sử dụng làm hệ xà gồ phụ trong kết 
cấu mái nhiều lớp, đóng vai trò chịu lực 
và là bộ phận trung gian giữa các lớp tôn.

Thép góc L

Với tiết diện đơn giản, Thép góc L có khả 
năng ứng dụng đa dạng trong kết cấu, 
thường là kết cấu phụ, thanh đệm hoặc 
gia cố tạo mặt phẳng và điểm tựa liên kết 
các cấu kiện khác.

ĐÔNG Á
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Hệ S Airtruss05

Được sản xuất từ thép cường độ cao, mạ hợp kim nhôm kẽm trên cả 2 mặt. So với hệ thép hộp kẽm thông thường, Hệ 
S Airtruss có độ bền cao gấp 8 lần; trọng lượng nhẹ hơn 3 lần, cường độ chịu lực cao gấp 3 lần thép đen và thi công 
nhanh gấp đôi thời gian. Các ứng dụng điển hình: Hệ kèo mái tôn, hệ kèo mái ngói, Hề kèo mái hiên, Hệ kèo bê tông 
dán ngói.

.

® 
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Panel06

Là một vật liệu xây dựng mới, hiện đại được áp dụng công nghệ của Pháp. Với kết cấu khoa học, có sức chịu tải tốt, 
phù hợp với các công trình xây dựng nhà cao tầng, hay mở rộng cải tạo cho các ngôi nhà. Hiện nay trên thị trường 
Panel được rất nhiều khách hàng cũng như chủ đầu tư của các công trình quan tâm và lựa chọn. 

E.S.P Panel

Glass Wool or Rock Wool Panel

Vách ngoài 3 sóng
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

ESP thường, ESP chống cháy
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

Panel mái
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

ESP thường, ESP chống cháy
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

Vách trong
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

ESP thường, ESP chống cháy
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

Vách ngoài 3 sóng
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

Glass Wool, Rock Wool
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

Vách ngoài 1 sóng
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

ESP thường, ESP chống cháy
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

Vách ngoài 1 sóng
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

Glass Wool, Rock Wool
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

Panel mái
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

Glass Wool, Rock Wool
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

Vách trong
Chất cách nhiệt: 
Khổ rộng:
Chiều dài:
Độ dày ESP:

Glass Wool, Rock Wool
1000mm
1.8 ~ 15m
0, 75, 100, 125, 150, 200m

ĐÔNG Á
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IV - Năng lực

ĐÔNG Á
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Năng lực nhân sự 

Khối nhân viên văn phòng

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Khối nhân viên nhà máy Khối nhân viên công trường

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Năng lực sản xuất

Công xuất sản xuất tấm lợp, tấm sàn: 1800 tấn/tháng

      Công xuất sản xuất xà gồ: 500 tấn/tháng

Máy sản xuất tôn PU

Máy cán tôn 11 sóngMáy cán SeamlockMáy cán Seamlock

Máy cán tôn 5 sóng

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Máy cán tôn Cliplock

Máy dập tôn vòm

Máy cán tôn 9 sóng

Máy cán tôn sàn Deck

Máy dập xà gồ

Máy dập sóng ngói

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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An toàn lao động tại
nhà máy và công trường

Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của 
Đông Á. 
Vì vậy, chúng tôi luôn đặt vấn đề an toàn lao động 
lên hàng đầu. Mọi rủi ro được giảm thiểu tối đa 
bằng cách tổng hòa các biện pháp kỹ thuật, trang 
bị bảo hộ, đào tạo nhận thức và kiểm soát chặt chẽ 
tại mỗi dự án.

CÔNG TRƯỜNG

Mỗi ngày, việc kiểm tra trang thiết 
bị bảo hộ lao động luôn được 
Đông Á thực hiện nghiêm túc và 
triệt để. 
“Chúng tôi tin rằng, mọi rủi ro tiềm 
ẩn đều có thể ngăn chặn được. “ 

NHÀ MÁY

ĐÔNG Á
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Khám sức khỏe định kỳ

Sức khỏe của cán bộ công nhân viên là điều quan trọng nhất với Đông Á. Việc đảm bảo một sức khỏe tốt để làm việc và 
công tác là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Bởi vậy Chúng tôi luôn tổ chức khám sức 
khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân sự tại công ty.

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Đông Á có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được xây dựng đồng bộ và nâng cấp, cập nhật 
thường xuyên bởi tiêu chí “Chất lượng là trách nhiệm, tự trọng và danh dự kinh doanh”. Chúng tôi cũng thiết lập một mối 
quan hệ chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, trường học, tổ chức nghiệp đoàn để không ngừng nâng cao năng lực quản lý của 
mình tại các mảng như: Sản xuất tinh gọn, Công trình xanh và An toàn lao động.

Hệ thống quản lý

ĐÔNG Á
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ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

Trải qua gần 20 năm hoạt động với đội ngũ nòng cốt 
có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nhiệm, trang 
thiết bị sản xuất hiện đại, hệ thống phần mềm thiết kế 
tiên tiến, sự cam kết về chất lượng của chúng tôi đã 
thể hiện qua các công trình  lớn nhỏ được xây dựng bởi 
Đông Á. Mỗi dự án được thiết kế riêng nhằm đáp ứng 
nhu cầu cụ thể của khách hàng đã khẳng định cam 
kết của chúng tôi luôn hướng về chất lượng hoàn hảo. 
Những giá trị cốt lõi của chúng tôi: Trọn vẹn, Trung 
thực, Đề cao chất lượng đã khẳng định rằng: 
Đông Á sẽ luôn mang tới “sự hài lòng khi hợp tác”.

Đối tác

Khách hàng tiêu biểu

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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“Đông Á đã và đang mở rộng quy mô và 
địa bàn kinh doanh trên khắp đất nước. 
Chúng tôi đã xây dựng nhiều dự án công 
nghiệp với các đối tác trong và ngoài 
nước,Để đáp ứng được nhu cầu khắt 
khe của các khách hàng, chúng tôi luôn 
đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra tốt 
nhất cho các công trình.”

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
-

 

 KCN Vsip
MapleTree
Nhà máy Fortuna
Nhà máy A.I.S
Công trình A&D
Kho hàng không ALS
 KCN Yên Phong
Nhà kho và Logistic
 KCN Quế Võ
Tenma
KISHIN Việt Nam
Mỹ Á
 KCN Tiên Sơn
CN Thủ Đô
CURIOUS SEIKI
 KCN Hạc Lĩnh
CN Thủ Đô

 KCN Phú Mỹ 1
QH Plus

Tân Phú An
Len Hà Đông
Xây lắp Việt Anh
Nhật Việt
Tuân Lâm
 KCN Quang Minh
Cty Phúc Tin
 KCN Bá Thiện
Thiết bị điện Alpha
 KCN Nội Bài
Toyota Gikem
 KDT Ciputra Tây Hồ
Ngân hàng Công Thương

 KCN Vsip II
MapleTree Bình Dương
(giai đoạn 2-3)

GFT Unique Việt Nam
 KCN Đại An
Nhà máy INCERA
Nhà máy PRC.INC

Nhà máy kéo sợ
Nhà xưởng 4 GDA
 Cụm CN Quang Vinh
Thực phẩm Hưng Việt
 Văn Sơn
Kho ngoại quan
 KCN Phố Nối A 
HAMPAM Hưng Yên

Nhà máy may Quảng Bình

Xây lắp Thuận Phát
Fujita Việt Nam

Hà Phong
Xưởng K42-L83
 Cụm CN Phi Mô
Công nghiệp ALPHA
 Cụm CN Hợp Thình
Nhà máy Nano1 và Nano2
 KCN Quang Châu
Thành Long Nhà sấy bã Lào Cai

 KCN Tiền Hải 
Nhà máy gạch Mikedo

Nhà máy may Xuân Trường

Chùa Ba Vàng

Cty Hoàn Cầu Hòa Bình

 KCN Lễ Môn
Thép Alpha
Nhà máy gạch VICENZA
Xây dựng Tân Khánh

CPSX&TM STC Việt Nam
Nhà máy AMACAO
 Cụm TTCN Kim Bình
Thức ăn chăn nuôi Tân Phát
 Cụm Đồng Văn 2
Nippon Konpo Việt Nam
Chubutsu Vietnam

 Vinfast
 KCN Tràng Duệ
Nhà xưởng Thiên Bảo
Hoàng Hải Việt Nam
Meico
 KCN Vsip
Sea Horse Hải Phòng
 KCN Đình Vũ
PROCONCO - Hải Phòng
Vidifi Duyên Hả
 KCN Nomura
Nhà máy Fujikura

Chúng tôi tiếp tục nắm bắt cơ hội đưa thương hiệu Đông Á trở thành nhà thầu cung cấp vật tư tấm lợp kim loại, tư vấn - thiết kế - 
thi công xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Bắc Ninh

Nam Định

Hà Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội

Hưng Yên

Quảng Bình

Bắc Giang

Lào Cai

Thái Bình

Hòa Bình

Bình Dương

Quảng Ninh

Myanmar

Hải Phòng

Hải Dương

Thanh Hóa

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á
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Dự án: TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST – KHU SẢN XUẤT Ô TÔ

Hang mục: + Xưởng Lắp ráp, xưởng Đúc nhựa, xưởng e-Bus, xưởng   
 Bumper
+ Xưởng Động cơ, xưởng Lear
+ Xưởng sơn

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS
Công ty Cổ phẩn đầu tư xây dựng RICONS
Công ty TNHH đầu tư xây dựng UNICONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che 2 lớp và phụ kiện, tôn sàn 
deck và hệ xà gồ với tổng khối lượng cung cấp 1.200.000 m2

Sản phẩm: Tôn Bluescope Colorbond Ultra AZ200, độ dày 0.46mm và 
0.64mm
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Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: KCN Vsip Bắc Ninh

Địa điểm xây dựng: KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 64.000 m2

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 30.000 m2

Sản phẩm: Tôn Bluescope Colorbond, AZ150, độ dày 0.48mm

Sản phẩm: Tôn Đông Á AZ100, độ dày 0.45mm và 0.4mm

Dự án: Tổ hợp sản xuất Ô tô VINFAST – Khu sản xuất ô tôDự án: NHÀ MÁY MAPLETREE BẮC NINH (giai đoạn 2)

Dự án: NHÀ KHO MỚI TENMA

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: KCN Phú Mỹ 1 - Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa điểm xây dựng: Đình Vũ - Hải Phòng

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 57.000 m2

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 48.000 m2

Sản phẩm: Tôn Bluescope Colorbond AZ150, độ dày 0.5mm

Sản phẩm: Tôn Bluescope Colorbond Ultra, AZ200, độ dày 0.46mm .

Dự án: POMINA PHÚ MỸ 1

Dự án: ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HẠ TẦNG CUỐI TUYẾN ĐÌNH VŨ



Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng
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Dự án: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM HƯNG VIỆT

Dự án: MAPLE TREE BÌNH DƯƠNG (giai đoạn 3)

Sản phẩm: Tôn Bluescope Colorbond, AZ150, độ dày 0.45mm

Địa điểm xây dựng: 
Quy mô:

Sản phẩm:

KCN VSip II Bình Dương
Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 62.000 m2

Tôn Bluescope Colorbond, AZ150, dày 0.48mm

Quy mô:
Địa điểm xây dựng: 

Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 42.000 m2

Cụm CN Quang Vinh - Ân Thi - Hưng Yên

Dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT NỘI THẤT NHÔM KÍNH (giai đoạn 2)

Dự án: XÂY DỰNG KHO NGOẠI QUAN VĂN SƠN – HƯNG YÊN

Địa điểm xây dựng: 
Quy mô:

Sản phẩm:

KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 9.000 m2

Tôn Bluescope Colorbond, AZ150, độ dày 0.45mm

Địa điểm xây dựng: 
Quy mô:

Sản phẩm:

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 88.000 m2

Tôn Bluescope Zincalume AZ200, độ dày 0.51 mm



Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Thanh Miện, Hải Dương

Địa điểm xây dựng: Tứ Kỳ - Hải Dương

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 48.000 m2

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 30.000 m2

Sản phẩm: Tôn Đông Á AZ100, độ dày 0.45mm

Sản phẩm: Tôn Đông Á AZ100, độ dày 0.45mm

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: KCN Tràng Duệ - Cát Hải - An Dương - Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Thanlyn township, Yagon Region, Myanmar

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 25.000 m2

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 14.000 m2

Sản phẩm: Tôn Bluescope Clean Colorbond AZ150, độ dày 0.48mm 

Sản phẩm: Tôn Sunco, độ dày 0.45mm
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Dự án: NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH GFT UNIQUE VIỆT NAM

Dự án: NHÀ MÁY SX GIA CÔNG ĐỒ CHƠI & MÔ HÌNH TRƯNG BÀY XUẤT KHẨU

Dự án: XÂY DỰNG VĂN PHÒNG - NHÀ XƯỞNG

Dự án: YCM THILAWA NEW FACTORY 



Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Myanmar

Địa điểm xây dựng: KCN Lễ Môn – Thanh Hóa

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 20.000 m2

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 16.000 m2

Sản phẩm: Tôn Sunco độ dày 0.45mm

Sản phẩm: Tôn Bluescope Clean Colorbond AZ150 - Laruzite

Dự án: NHÀ XƯỞNG FUJITRANS THILAWA SEZ

Dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH VICENZA

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Tên khách hàng: Công ty Cổ phẩn xây dựng COTECCONS

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: KCN Lễ Môn - Thanh Hóa

Địa điểm xây dựng: Cụm TTCN Kim Bình - TP Phủ Lý - Hà Nam

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với tổng khối lượng cung cấp 45.000 m2

Quy mô: Cung cấp hệ thống tôn bao che và phụ kiện với khối lượng cung cấp 12.000 m2

Sản phẩm: Tôn Bluescope Colorbond AZ150, độ dày 0.47mm

Sản phẩm: Tôn Clean Colorbond AZ150, độ dày 0.48mm

Dự án: SAKURA THANH HÓA

Dự án: THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂN PHÁT
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Phone: 0243.295.9192

Văn phòng: KM20+800, Quốc lộ 3, Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Nhà máy 2: Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Nhà máy 1: Thanh Thủy, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội

Email: donga0401@gmail.com
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