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Hotline  :  

Chất lượng sản phẩm luôn là giá trị cốt lõi của công ty Minh Bảo 
đó là phương châm xuyên suốt mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh, để công ty ngày càng phát triển lớn mạnh chúng tôi vững 
�n vào việc tạo lập chuỗi sản phẩm chất lượng cho khách hàng 
với mục �êu: 

“ Khách hàng là lý do để công ty Minh Bảo tồn tại và phát triển 
bền vững”

Thay mặt toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên của công ty, Giám 
đốc điều hành cam kết:

   - Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn an toàn PCCC 
hiện hành của nhà nước. 

   - Đảm bảo mỗi thành viên trong công ty sẵn sàng áp dụng các 
tiêu chuẩn an toàn PCCC trong công tác tư vấn, thiết kế, cung cấp 
lắp đặt, bảo trì hệ thống PCCC cho tất cả các công trình trên địa 
bàn cả nước.

   - Liên tục cải tiến hệ thống quản lý, tạo môi trường làm việc tin 
cậy với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong toàn công ty nhằm 
thỏa mãn nhu cầu mong đợi của khách hàng.

   - Thiết lập hệ thống thông tin thông suốt, đảm bảo cung cấp đầy 
đủ và kịp thời các thông tin và tài liệu kỹ thuật liên quan đến chất 
lượng sản phẩm.

                                                                              Giám đốc điều hành

DỊCH VỤ BẢO TRÌ 
 HỆ THỐNG PCCC



Đội ngũ bảo trì 

Công  tác  bảo  trì  được  áp 
dụng  theo  tiêu  chuẩn 
TCVN và tiêu chuẩn NFPA MINHBAO CO., LTD

     Hote line : 0909933244 

1. BẢO TRÌ HỆ THỐNG 
 CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG
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dụng  theo  tiêu  chuẩn 
TCVN và tiêu chuẩn NFPA 

     Hot line : 0909933244 

Công  tác  bảo  trì  được  áp 
Đội ngũ bảo trì 

2. BẢO TRÌ HỆ THỐNG
CHỮA CHÁY SPRINKLER
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Đội ngũ bảo trì 
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3. BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ NÉN
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4. BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BỌT FOAM

MINH BẢO Co ., Ltd
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Bảo trì theo quy trình 

     Hot line :0909933244 

Hệ thống chữa cháy tự động  

5. DỊCH VỤ BẢO TRÌ 
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY NHÀ BẾP

MINH BẢO Co ., Ltd



Bảo trì theo quy trình  
Đội ngũ bảo trì 

     Hot line : 0909933244 

6. DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ 
THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

MINH BẢO Co ., Ltd



Đội ngũ bảo trì         Bảo trì theo quy trình 

     Hot line : 0909933244 

7. DỊCH VỤ BẢO TRÌ MÁY BƠM CHỮA CHÁY
Chuyên Nghiệp & Tận Tâm 

MINH BẢO Co ., Ltd



Đội ngũ bảo trì 

     Hot line : 0909933244 
MINH BẢO Co ., Ltd

7. DỊCH VỤ BẢO TRÌ HT CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ
Chuyên Nghiệp & Tận Tâm 



 
 
 
 
 
 

Tư vấn, thiết kế

Thi công, lắp đặt

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh 
nghiệm, Công ty Minh Bảo luôn 
mang đến sự hài lòng cho khách  
hàng thông qua công tác tư vấn, 
thiết kế các hệ thống PCCC cho các 
dự án Trung tâm thương mại, 
Chung cư cao tầng, Cao ốc văn 
phòng, Các nhà máy sản xuất, Kho 
lưu trữ, Sân bay bến cảng, Kho 
xăng dầu, Tàu biển, Giàn khoan.

Qua nhiều năm hoạt động với đội 
ngũ kỹ sư, nhân viên thi công có 
trình độ chuyên môn cao và giàu 
kinh nghiệm, Công ty Minh Bảo đã 
áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng cho các công trình bao gồm 
Công ty Unilever Việt Nam, Nhà 
máy sơn ICI, Công ty hoá chất Dow 
Chemical, Nhà máy sản xuất thuốc 
United Interna�onal Pharma VN, 
Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ, Bảo 
tàng Chứng �ch chiến tranh, Bảo 
tàng Mỹ thuật. 

Công ty Minh Bảo là đơn vị phân 
phối sản phẩm của các hãng sản 
xuất uy �n trên thế giới nhằm 
cung cấp các sản phẩm chất 
lượng cho khách hàng. Bên cạnh 
đó chuỗi sản phẩm do Minh Bảo 
sản  xuất trong nước đạt chất 
lượng, phù hợp theo �êu chuẩn 
PCCC Việt  Nam hiện hành bao 
gồm trụ  chữa cháy ngoài nhà, 
họng �ếp nước, hộp tủ chữa 
cháy, lăng phun chữa cháy, ngàm 
nối vòi chữa cháy.

Cung cấp thiết bị

Bảo trì hệ thống PCCC
Đội ngũ nhân viên Công ty Minh 
Bảo đảm nhận thực hiện công tác 
bảo trì các hệ thống PCCC  theo 
�êu chuẩn NFPA & TCVN.

Công ty Minh Bảo cam kết cung 
cấp và thay thế phụ kiện hư hỏng 
của các hệ thống PCCC trong thời 
gian nhanh nhất.

     Hot line : 0909933244 

9. DỊCH VỤ CUNG CẤP THAY THẾ THIẾT BỊ 

MINH BẢO Co ., Ltd Chuyên Nghiệp & Tận Tâm 


