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DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN

Công ty Cổ phần Cơ Điện Trần Phú được thành lập năm 1984,
hiện nay là một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu
trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện trong cả nước. Với bề
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dày truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, công ty
cổ phần cơ điện Trần Phú luôn luôn tiên phong trong việc ứng
dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất của các nước như
Đức, Áo, Tây Ban Nha, Phần Lan…vào sản xuất, tạo ra những
sản phẩm dây và cáp điện mang giá trị vượt trội:
“Dẫn điện tốt - An Toàn - Tiết kiệm điện - Ít tổn hao - Lâu bền Không độc hại”, Xứng đáng với tôn chỉ: “Chất lượng - Đổi mới
- Sáng tạo - Năng lực tiên phong”.

Cúp Thương hiệu Quốc gia

Cúp Thương hiệu vàng
Châu Âu

Bên cạnh những yếu tố về công nghệ, yếu tố về nguyên vật liệu đầu vào cũng được công ty lựa chọn rất khắt khe từ
những công ty cung ứng có uy tín hàng đầu trong cả nước và thế giới. Ngoài ra nguồn nhân lực gồm các kỹ sư được
đào tạo bài bản và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, được học tập và chuyển giao công nghệ từ các nước tiên
tiến trên thế giới cũng là một yếu tố rất quan trọng trong quyết định đến sự thành công của công ty.
Là thương hiệu sản phẩm dây và cáp điện duy nhất trong nước được nhận Giải thưởng “Thiên Niên Kỷ Mới”- Giải
thưởng Châu Âu về chất lượng được trao tại thủ đô Paris (Pháp) vào năm 2006 và đặc biệt là gần đây nhất năm 2014
đã được chính phủ công nhận là một trong 63 doanh nghiệp đạt chứng nhận Thương Hiệu Quốc gia (Vietnam Value)
cùng các giải thưởng như 7 năm liền đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (2009 - 2016); chứng nhận “Top
20 sản phẩm vàng thời hội nhập” năm 2010; “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất VNR500” năm 2011, công ty Cổ Phần
Cơ Điện Trần Phú đã khẳng định sự phát triển bền vững, tinh thần văn hóa doanh nghiệp, giữ vững đạo đức kinh
doanh, tạo uy tín với xã hội và tự tin để vươn tầm thế giới.
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Thương hiệu TRẦN PHÚ đã đạt nhiều

DANH HIỆU & GIẢI THƯỞNG UY TÍN

CÚP VÀNG CHÂU ÂU CHO CHẤT LƯỢNG

- 7 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (2009-2016).
- Là một trong 63 doanh nghiệp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia
Việt Nam (Vietnam Value 2014-2016).
- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VNR500 năm 2011.
- Chứng nhận “Top 20 sản phẩm vàng thời hội nhập” năm 2010.
- Giải thưởng thiên niên kỷ mới - Giải thưởng Châu Âu về chất lượng
được trao tại thủ đô Paris - Pháp năm 2006.
- Các huân huy chương và giải thưởng cao quý khác...

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG
Chúng tôi nỗ lực vì sự hài lòng của khách hàng

DÂY CHUYỀN - CÔNG NGHỆ

DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

Hệ thống máy móc công nghệ xuất xứ từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến nhất ở Châu Âu như CHLB
Đức, Italia, Phần Lan, Áo giúp sản xuất ra sản phẩm có chất lượng kỹ thuật ở mức tốt nhất trên thị trường.
Thực hiện những phương pháp gia công tiên tiến nhất hiện nay như đúc rút liên tục trong môi trường không
oxy, kéo ủ, bện bó và bọc phủ màu.

Đường dây 500 KV

Nhà ga T2 Sân bay Nội Bài

Hệ thống máy móc tiên tiến xuất xứ từ Châu Âu - công nghệ sản xuất hiện đại - sản phẩm đáp
ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất trong nước và trên thế giới - Là thế mạnh của chúng tôi

Tòa nhà EVN Cửa Bắc

Vincom Bà Triệu

Garage Lexus Thăng Long

Vincom Nha Trang

Tòa nhà Bộ Công An

...Và còn nhiều công trình tiêu biểu khác...

Dẫn điện tốt - An toàn - Tiết kiệm điện

SẢN PHẨM CỦA CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Dây điện dân dụng

Dây đồng tròn
kỹ thuật điện

Cáp điện lực hạ thế

Ít tổn hao - Lâu bền - Không độc hại

Dây nhôm trần
kỹ thuật điện

Nguyên liệu tinh khiết
nhất có hàm lượng

Cáp đồng trần

Cáp nhôm trần

Cáp nhôm cách điện PVC
điện áp 0,6/1kV (av)

Dây nhôm trần lõi thép
dùng cho đường dây tải điện
trên không (ACSR)

Nhân lực dồi dào

Dây chuyền máy móc Công nghệ hiện đại

tiên tiến
Kỹ thuật viên lành
Đồng: 99,99%, nhôm ≥ nghề, được đào tạo bài Xuất xứ từ các nước có
99,97%, vỏ PVC, XLPE bản. Hơn 30 năm kinh nền công nghiệp hiện
không độc, hiệu quả sử nghiệm trong lĩnh vực đại: Đức, Italy, Áo, Tây
dụng cao, an toàn.v
Ban Nha, Phần Lan.
sản xuất dây cáp điện.

nhất
Đúc rút liên tục trong
môi trường không oxy,
kéo ủ, bện bó và bọc
phủ màu.

Sản phẩm của công ty trong nhiều năm liền
đạt tiêu chuẩn Việt Nam do Tổng cục Tiêu chuẩn
- Đo lường - Chất lượng cấp; đồng thời đạt các
tiêu chuẩn của Châu Âu (IEC/DIN/VDE); Mỹ (UL,
ASTM); Nhật bản (JIS) phù hợp với mọi yêu cầu
của thị trường trong nước và xuất khẩu.
Cáp đồng cách điện PVC
điện áp 0,6/1kV

Cáp đồng vặn xoắn,
cách điện pvc - điện áp 0,6/1kV
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“Dẫn điện đến muôn nơi”
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