CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI VIỆT
VIET –AGE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

GIỚI THIỆU
Công ty cổ phần Công nghệ THỜI VIỆT (VATECH) được thành lập năm 2007,
hoạt động trong các lĩnh vực:
Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống xử lý
nước cấp, nước tinh khiết, nước thải, nước công nghiệp …;
Sản xuất, kinh doanh hoá chất & phụ gia công nghiệp, thiết bị, hóa
chất ngành nước & môi trường;
Đại lý mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá.
VATECH hiện đang phân phối chính thức các sản phẩm của Pentair (thiết bị,
hệ thống ngành nước), Veolia (hóa chất xử lý nước HYDREX series),
Ecological Laboratories (vi sinh Microbelift series), Evoqua (UV Sterilizer,
lọc siêu tinh khiết CEDI), Nijhuis (Hệ thống thiết bị xử lý nước thải)…

ABOUT COMPANY

VIET – AGE Technology Joint-stock Company (VATECH) is established since
2007, with main activities as below:
Supplying solutions, engineering, consultant, installation for all kind of
water & waste water treatment systems;
Production and trading in industrial chemicals and additives, water
and wastewater treatment equipment, materials and chemicals;
Agent & representative, Import & Export services.

VATECH are official distributor for products of Pentair (water treatment
system and equiment), Veolia (water treatment chemical HYDREX series),
Ecological Laboratories (microbial Microbelift series), Evoqua (UV
sterilizer, ultrapurified water CEDI unit), Nijhuis (Waste water treatment
system and equipment) …

CUNG CẤP GIẢI PHÁP, HỆ THỐNG, THIẾT BỊ








Xử lý nước sông hồ, nước ngầm, nước thải…;
Lọc trong lực, lọc áp lực, lọc đĩa, cartridge…;
Hệ thống làm mềm, khử kiềm, khử khoáng;
Hệ thống lọc màng UF / NF;
Hệ thống lọc màng thẩm thấu ngược - RO;
Hệ thống lọc siêu tinh khiết CDI;
Thiết bị đặc chủng xử lý nước thải…

VATECH cam kết cung cấp toàn bộ hệ thống, thiết bị, hóa phẩm và
dịch vụ kỹ thuật lắp đặt vận hành trọn gói, đồng bộ với tiêu chuẩn
chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của Dự án.








SUPPLY SOLUTION, SYSTEM & EQUIPMENT

Surface and underground water treatment;
Gravity, Pressurized, Disk & Cartridge filtration;
Softener, Dealkaninization, Deionization;
Nanofiltration, Ultrafiltration systems;
Reverse osmosis (RO) systems;
Ultrapurification system - CDI;
Proffesional waste water treatment equipmets...

VATECH commits to supply full synchronized package of
equipment, system, chemcial, technical services, with highest
quality standards and meets all Projects’ requirements.

CUNG CẤP HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC
VATECH phân phối các hóa phẩm thương hiệu HYDREX của
Veolia, MICROBELIFT của Eco. Lab, V.TREAT & V.CLEAN của
Procis… với các ứng dụng chính trong ngành xử lý nước:
 Hóa chất xử lý nước nồi hơi, thiết bị gia nhiệt…;
 Hóa chất xử lý nước hệ thống Cooling, Chiller…;
 Hóa chất xử lý nước hệ RO, NF, UF…;
 Hóa chất tẩy rửa, làm sạch, bảo quản;
 Hóa chất khử trùng, bảo vệ hệ thống;
 Vi sinh xử lý nước thải;
 Vi sinh phục vụ nông nghiệp và thủy sản.

WATER TREATMENT CHEMICAL SUPPLY
VATECH are distributing for water treatment chemicals from
Veolia (HYDREX), Eco Lab. (MICROBELIFT), Procis (V.TREAT &
V.CLEAN) with the main application as below:
 Boiler water treatment;
 Cooling & Chiller water treatment;
 RO, NF, UF water treatment;
 Cleaning and preservation;
 Disinfection & system protection;
 Waste water microbial;
 Agriculture & Aqua microbial.

CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT
VATECH cung cấp các gói dịch vụ kỹ thuật độc lập hoặc theo các gói
thiết bị, hóa chất:
 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống xử lý nước;
 Vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống xử lý nước;
 Phân tích và đánh giá chất lượng nước;
 Tối ưu hóa các hệ thống xử lý nước;
 Làm sạch các hệ thống công nghiệp;
 Nghiên cứu sản xuất hóa chất theo yêu cầu;

VATECH cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, an toàn
nhất và luôn đáp ứng được các yêu cầu từ Khách hàng.

TECHNICAL SERVICES
VATECH supply the technical service package independently and
/ or with equipment, system & chemical packages:
 Water treatment system reparing and updradation;
 Water treatment system operation and maintenance;
 Water analysis and quality accessment;
 Water treatment system optimization;
 Industrial system cleaning;
 Develop and produce customized chemical;
VATECH commits to supply the technical services with highest
quality, safety first, and always meets Customer’s satisfaction.

VIET-AGE TECHNOLOGY J.S.C
Liaison address: No. 16, lane 160, Lac Long Quan str.,
Tay Ho dist., Hanoi city of Vietnam
Tel: (+84-24) 3748 0118 Fax: (+84-24) 3755 7429
Website: www.vatech.com.vn
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