CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION

ĐT: 0274.3759446/3761003 Fax: 0274.3755805/3743694
www.cic39.vn – Email: cic39bd@gmail.com

CIC39

“NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ NHẤT”
“MOST PRODUCTIVITY - QUALITY - EFFECTIVENESS”

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION
- Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, P.Lái
Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759446/3761003
- Mã số thuế: 3700146225
- Lĩnh vực kinh doanh:
• Khai thác và kinh doanh đá xây dựng.
• Xây dựng công trình dân dụng, công
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
• Sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê tông
đúc sẵn.
• Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ xi
măng: gạch bê tông (gạch đinh, gạch ống),
gạch tự chèn, gạch Terrazzo.
• Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu,
cho thuê thiết bị xây dựng.
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MỤC LỤC
NỘI DUNG

Mục

Thư ngỏ

1

Giới thiệu Công ty và Các sản phẩm của CIC39

2

Sản phẩm Thép xây dựng

3

Sản phẩm Xi măng xá – xi măng bao

4

Sản phẩm Cho thuê Thiết bị xây dựng

5

Sản phẩm Gạch bê tông

6

Sản phẩm Gạch bê tông tự chèn – Gạch terrazzo

7

Năng lực vận chuyển
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Kính gửi: Quý Khách hàng
Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39) trân trọng gửi đến Quý Công ty lời chúc
sức khoẻ và hợp tác.
Bằng thư ngỏ này, Công ty Cổ phần CIC39 xin giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh
mà CIC39 có thể cung cấp cho Quý Công ty với giá cả cạnh tranh nhất bao gồm các
sản phẩm:
- Gạch bê tông: Các sản phẩm gạch bê tông (gạch ống, gạch đinh) được chứng
nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD và TCVN 6477:2016 với công suất
trên 50 triệu viên/năm. Gạch bê tông tự chèn, gạch Terrazzo được sản xuất theo công
nghệ ép rung định hình bằng thủy lực, với công suất 500.000 m2/năm, sản phẩm được
chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7744:2013 và TCVN 6476:1999 với nhiều
mẫu mã, kích thước, màu sắc bền đẹp.
- Kinh doanh sắt thép, xi măng: CIC39 là đại lý chính thức phân phối thép
Pomina, Việt Mỹ (VAS), phân phối và kinh doanh thép Việt Nhật (Vina kyoei), Miền
Nam, Hòa Phát. Gia công, kinh doanh thép đai các loại và xi măng của các thương
hiệu như Insee, Fico, Hà Tiên, ...
- Cho thuê thiết bị xây dựng: các sản phẩm đa dạng như giàn giáo nêm, giàn giáo
đĩa, giàn giáo chữ H truyền thống, coffa, cây chống, xà gồ hộp các loại, … đáp ứng
nhu cầu thi công xây dựng.
CIC39 mong muốn được hợp tác với Quý Công ty nhằm chia sẻ và đồng hành
cùng phát triển. Chúng tôi trân trọng sẽ tham gia chào giá cạnh tranh và cung cấp sản
phẩm chất lượng, dịch vụ tốt nhất để tạo điều kiện thi công thuận lợi nhất cho Quý
Công ty.
Trân trọng cảm ơn!
TỔNG GIÁM ĐỐC

9

www.cic39.vn

39

www.cic39.vn

9

39

CHẤT LƯỢNG LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐỂ
CIC39 TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN

Chính sách chất lượng:
Chất lượng là yếu tố quan trọng
nhất để Công ty Cổ phần CIC39
tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu
dài, bền vững với khách hàng,
mang lại lợi ích cho các bên và xã
hội.
CIC39 không ngừng cải tiến và
quản lý chất lượng toàn diện trên
nền tảng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 45001:2018 là
chính sách nhất quán để Công ty tạo
ra các sản phẩm có chất lượng cao,
đáp ứng được các yêu cầu ngày
càng cao của khách hàng.

Sản phẩm CIC39 cung cấp luôn đảm
bảo chất lượng và cung cấp nhanh
nhất đến tận công trình của Quý khách
hàng với giá cả cạnh tranh.
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THÉP XÂY DỰNG

Thép cuộn
Kích thước: Φ6, Φ8, Φ10, Φ12,
Φ14
Mác thép: CT3, SWRM 20

CIC39 cung cấp đa dạng các loại thép
cuộn, thép gân, thép thanh trơn, thép
hình của các thương hiệu như Pomina,
Việt Mỹ, Vina Kyoei, Hòa Phát.. sử
dụng cho các công trình xây dựng dân
dụng, công nghiệp, hạ tầng

Thép vằn/ thép gân
Kích thước: Φ10, Φ12, Φ14, Φ16, Φ18,
Φ20, Φ22, Φ25, Φ28, Φ32, Φ36, Φ40
Mác thép: CII, CIII, SD295, SD390,
SD490, SS400, GR40, GR60.

Thép hình, thép hộp
Đai thép các loại
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THÉP XÂY DỰNG

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
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XI MĂNG XÁ – XI MĂNG BAO

CIC39 cung cấp đa dạng các loại loại xi măng bao, xi măng xá các
thương hiệu như Fico, Hà Tiên, Thăng Long, Holcim, Insee… sử dụng
cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các nhà máy sản
xuất bê tông

Sản phẩm CIC39 cung cấp luôn đảm bảo chất lượng và cung
cấp nhanh nhất đến tận công trình của Quý khách hàng với giá
cả cạnh tranh.
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Mục 5

CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Giàn giáo chữ H

Giàn giáo đĩa

Giàn giáo chống nêm
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Mục 5

CÁC CÔNG TRÌNH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG
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Mục 5
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STT

Mục 6

Tên và nhãn hiệu sản
phẩm

1
2

Gạch bê tông

Mác gạch
(Mpa)

7.5

Kích thước
(mm)

Trọng lượng
(kg/viên)

80x80x180 (4 lỗ)

2

40x80x180 (đinh)

1.2

Sản phẩm Gạch bê tông CIC39 với 2 sản phẩm gạch ống 4 lỗ (80x80x180)mm, gạch
đinh (40x80x180) mm được Công ty sản xuất và kiểm soát bởi hệ thống QLCL ISO
9001:2015 và được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD và
TCVN 6477:2016.
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Mục 6

K

NHÀ MÁY SẢN XUÁT GẠCH BÊ TÔNG CIC39
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GẠCH KHÔNG NUNG
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Mục 6

Mục 7

GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN – GẠCH TERRAZZO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẠCH CÁC LOẠI

Gạch
Terrazzo

Gạch tự chèn

Chủng loại

Kích thước (mm)
(Dài x Rộng x dày)

Quy chuẩn
(viên/m2)

Trọng lượng
(kg/viên)

Hình chữ I

225 x 112.5 x 60

39,5

2.9

Hình Ziczac

195 x 160 x 60

36

3.1

Hình sân khấu (chìa khóa)

225 x 135 x 60

38

2.9

6,25

11

6,25

11

Hình dạng hình học

400 x 400 x 32
(lớp mem 5 mm)
400 x 400 x 32
(lớp mem 8 mm)

Hình vuông
Hình vuông

Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Sản phẩm gạch tự chèn, gạch Terrazzo CIC39 đã được kiểm nghiệm và được chứng
nhận là phù hợp với TCVN 6476:1999 đối với gạch tự chèn, TCVN 7744:2007 đối với
gạch Terrazzo
Màu sắc
Gạch tự chèn, gạch Terrazzo CIC39 sử dụng bột màu của các nhà cung cấp có uy tín để
đảm bảo độ bền màu của sản phẩm. Các màu sắc gồm màu đỏ, màu xanh ngọc, màu
vàng, màu ghi… hoặc sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Màu đỏ

Màu đỏ

Màu vàng

Màu vàng

Màu xanh ngọc

Màu ghi
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Màu ghi

Màu xanh ngọc
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
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Mục 7

Mục 7

–

ZZO

NHÀ MÁY SẢN XUÁT GẠCH CIC39
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Mục 8

Nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho các khách hàng, trong nhiều năm qua Công ty đã chú
trọng đầu tư và xây dựng đội xe chuyên dụng gồm xe tải cẩu, xe đầu kéo, Kato… đã đảm
bảo tiến độ thi công công trình.
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Đại lý phân phối thép - xi măng

Cho thuê thiết bị xây dựng

C39-01

C39-02

C39-03

C39-04

C39-05

C39-06

C39-07

C39-08

Gạch dẫn hướng

Gạch dừng bước

Gạch Ziczac (con sâu)

Gạch chữ I

Gạch ống 4 lỗ

Gạch đinh

Văn Phòng Công Ty Cổ Phần CIC39 (CIC39)
Đ/c: 45A Nguyễn Văn Tiết - P. Lái Thiêu - TP. Thuận An- Bình Dương
Tel: 02743 761003
Fax: 02743 755605
Trung Tâm Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng 279 (Địa điểm Kinh doanh VLXD)
Đ/c: 1/278 đường 22 tháng 12 - P. Thuận Giao - TP. Thuận An - Bình Dương
Tel: 02743 754 288
Fax: 02743 715 729
Webside: cic39.vn
Email: cic39 bd@gmail.com

