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A. VỀ CHÚNG TÔI B. CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY

LĨNH VỰC CHÍNH

BÁCH HÓA MÔI TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG VỪA PHÁT TRIỂN KINH DOANH 
VỪA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường là một công ty sản xuất và 
thương mại vật tư dịch vụ thuộc lĩnh vực môi trường. Trên cơ sở một xưởng sản 
xuất inox từ năm 2012, đến nay công ty tập trung vào lĩnh vực gia công inox và 
sản xuất thương mại các sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực môi trường.

+  Gia công sản phẩm môi trường bằng inox: bể tách mỡ, cánh khuấy inox, 
mương máng inox, ống lắng trung tâm inox, bể lắng, modul xử lý nước thải….

Một phần lợi nhuận của công ty sẽ được chuyển đầu tư để phát triển rừng và 
các sản phẩm từ rừng. Với mục tiêu trồng – khai thác – bảo vệ 100 ha rừng 
trong vòng 10 năm tới. Không ngừng cố gắng để phát triển một cộng đồng có 
ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Trong quá trình chúng tôi nhận ra rằng không có gì tốt bằng việc cung cấp các 
kiến thức về môi trường cho mọi người để lan tỏa, chia sẻ những điều tốt đẹp 
nhất đối với cộng đồng. Từ đó, nâng cao ý thức của cộng đồng và cùng nhau 
bảo vệ môi trường được tốt hơn.

Từng bước xây dựng Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường thành 
Nhà tư vấn chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức am hiểu sâu về chuyên môn, 
quy trình công nghệ đem lại những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao thỏa 
mãn những nhu cầu của khách hàng; Chung tay cùng cộng đồng xây dựng 
một môi trường xung quanh chung ta phát triển bền vững và thân thiện

+ Gia công sản phẩm nhà bếp bằng inox: Chậu rửa inox, chụp hút mùi inox, 
bàn bếp inox, bàn chặt inox, mương máng thoát nước inox…

+ Gia công vật tư y tế bằng inox: Xe đẩy inox, bàn inox, giường bệnh nhân 
inox…

+ Thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị các hạng mục bể bơi

+ Đại diện chính hãng tại Việt Nam - Hãng thiết bị bể bơi WATERCO - ÚC

Là đơn vị sản xuất – gia công inox nên quy 
trình bán hàng của Bách Hóa Môi Trường như 
sau:

Nắm bắt chính xác nhu cầu của khách 
hàng.

Bảo hành 1 đổi 1 đối với mọi lỗi của 
nhà sản xuất.

Bảo hành 03 – 12 tháng tùy từng 
hạng mục sản phẩm.

Hỗ trợ thu mua lại sản phẩm còn thời 
gian bảo hành.

Tư vấn, báo giá phương án phù hợp với yêu 
cầu.
Thống nhất phương án thực hiện, thống 
nhất thông số kỹ thuật.

Thực hiện và bàn giao sản phẩm.

Hỗ trợ sau bán hàng: Hỗ trợ lắp đặt, hướng 
dẫn vận hành lắp đặt.

Đối với mọi sản phẩm của Bách Hóa Môi 
Trường. Khách hàng được đảm bảo về 
chất lượng của toàn bộ các sản phẩm.

I. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG II. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
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Một số kích thước cơ bản

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu

STT KÍCH THƯỚC 
( Dài x Rộng x cao; mm)

THỂ TÍCH
(lít)

ĐỘ DÀY 
(mm) ỨNG DỤNG

01

02

03

04

400 x 250 x 300 

600 x 400 x 400 

1400 x 800 x 1000 

3000 x 1000 x 1000 

24

100

1000

3000

1 

1 – 1,5 

1,5 – 3 

3 – 5

Gia đình, quán cà phê, nhà hàng nhỏ

Nhà hàng, bếp ăn trung bình

Nhà hàng, bếp ăn lớn

Nhà máy chế biến thực phẩm, lò mổ

C. CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

I. BỂ TÁCH MỠ 

Là sản phẩm dùng để loại bỏ mỡ từ quá trình chế 
biến thực phẩm nói chung khỏi nước thải.

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

Loại inox: 
Inox 201 – Inox 304
Bề mặt inox: 
BA: bề mặt bóng, 2B: bề mặt bóng mờ, HL 
bề mặt sọc Hairline, No.1: bề mặt xám

Độ dày inox: 
1 li; 1,2 li; 1,5 li; 2 li; 5 li.
Kích thước tổng thể : 
Có thể điều chỉnh theo thiết kế.

Đường kính ống vào ra: 
34, 42, 60, 90, 100, 120 mm.
Vị trí ống vào ra: 
Điều chỉnh vị trị theo thiết kế.

Chế độ ngăn mùi: 
Ngăn mùi bằng gioăng cao su, 
ngăn mùi bằng nước.
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II. CÁNH KHUẤY INOX 

Cánh khuấy đĩa cạnh chém Cánh khuấy tubin

Cánh khuấy chân vịt Trục cánh khuấy

Phụ kiện hỗ trợ quá trình khuấy trộn vật chất 

Loại inox: Inox 304 – Inox 430*Đường kính cánh khuấy có thể thay đổi theo yêu cầu.

Độ dày inox: 1,5 li; 3 li; 5 li

Đường kính cánh khuấy: Theo thiết kế 
(từ 3 cm trở lên)

Hình dạng cánh khuấy: Theo thiết kế 
(tuabin, mái chèo, đĩa cạnh chém…)
Đường kính trục cánh khuấy: Theo thiết kế 
(từ 3 mm trở lên)
Loại liên kết trục với cánh khuấy: Bằng chốt, 
bằng ren, bằng con chí, hàn trực tiếp…

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản
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IV. CHẬU RỬA INOX

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

III. MÁY TÁCH RÁC

Là sản phẩm loại bỏ rác thải ra khỏi nước thải.

Máy tách rác dạng tĩnh Máy tách rác lược cào Máy tách rác lồng quay

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

Loại inox: Inox 201, Inox 304…

Độ dày inox: 2 li; 5 li.

Kích thước cụ thể: có thể điều chỉnh 
theo thiết kế.
Đường kính ống vào ra:  60, 90, 100, 120 mm.

Vị trí ống vào ra:  Điều chỉnh vị trị theo 
thiết kế.
Kích thước khe lược rác: 0,2 mm; 0,5 mm; 
0,9 mm;1 mm; 2 mm; 3mm; 5 mm; 10 mm.

STT SỐ CHẬU RỬA CHI TIẾT THÊMĐỘ DÀY
(mm)

KÍCH THƯỚC
( Dài x Rộng x Cao;mm)

01 1

1 – 1,5

1 – 1,5

1

3

1

2

3

02

03

1200 x 800 x 1100 Hố thu rác, kệ dưới, 
cửa lùa,…

1500 x 800 x 1100

2100 x 800 x 1100 

04 2400 x 800 x 1100 

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu

Loại inox: Inox 201 – Inox 304

Bề mặt inox: BA: bề mặt bóng, 2B: bề mặt 
bóng mờ, HL bề mặt sọc Hairline, 
No.1: bề mặt xám

Độ dày inox: 06 li; 0,8 li; 1 li; 1,2 li; 1,5 li 
hoặc theo yêu cầu.

Kích thước cụ thể: theo thiết kế.

Kích thước chậu rửa: theo thiết kế.

Đường kính thoát nước: theo thiết kế.

Số lượng chậu rửa:   Theo yêu cầu

Chi tiết thêm:  Lỗ xả rác, kệ dưới, bàn bếp…
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STT KÍCH THƯỚC
TỔNG THỂ

CÔNG SUẤT 
TÁCH TÁC

KHOẢNG CÁCH
KHE HỞ

LOẠI THIẾT BỊ

01 Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn 1 - 500 mét khối/giờ

1 - 200 mét khối/giờ

1 - 500 mét khối/giờ

Tùy chọn

Tùy chọn

02

03

Máy tách rác dạng tĩnh

Máy tách rác lược cào

Máy tách rác lồng quay 



V. BÀN  INOX

Các sản phẩm bàn Inox được làm từ Inox không gỉ sét Inox 201, Inox 304. Giúp 
mang đến tuổi thọ bền cho sản phẩm. Màu sắc của Inox sáng bóng, không ngấm 
nước, không ngả màu.

STT CHI TIẾT THÊMĐỘ DÀY
(mm)

KÍCH THƯỚC
( Dài x Rộng x Cao;mm)

01

1 – 1,5

2

1

02

03

1200 x 1000 x 1100 Hố thu rác, kệ dưới, 
cửa lùa,…

1500 x 1000 x 1100

2500 x 1500 x 1100 

Loại inox: Inox 201 – Inox 304

Bề mặt inox: BA: bề mặt bóng, 2B: bề mặt 
bóng mờ, HL bề mặt sọc Hairline, 
No.1: bề mặt xám
Độ dày inox: 06 li; 0,8 li; 1 li; 1,2 li; 1,5 li 
hoặc theo yêu cầu.
Kích thước tổng thể: có thể điều chỉnh 
theo thiết kế.
Số tầng: Theo yêu cầu

Cơ cấu tầng dưới: Inox thanh, inox tấm

Chi tiết thêm:  Lỗ xả rác, kệ dưới, rãnh thu gom..

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu
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VI. THÙNG CHỨA ĐÁ INOX

VII. KỆ - GIÁ INOX

Là sản phẩm lưu trữ và hạn chế tốc độ tan chảy của đá lạnh.

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

Loại inox: Inox 201 – Inox 304

Loại inox: Inox 201 – Inox 304

Bề mặt inox: BA: bề mặt bóng, 2B: bề 
mặt bóng mờ, HL bề mặt sọc Hairline, 
No.1: bề mặt xám

Kích thước hộp inox: 20 x 20 mm; 30 x 30 m;  40 x 40 mm; 50 x 50 mm…

Độ dày inox: 1 li; 1,2 li.

Độ dày inox: 1 li; 1,2 li; 1,5 li

Độ dày thành bể: 3 cm; 5 cm.

Kích thước tổng thể: : có thể điều chỉnh theo thiết kế.

Loại vật liệu cách nhiệt:  Xốp cách nhiệt, 
Vật liệu cách nhiệt PE..

Số tầng:   1 hoặc 2 hoặc 3 … Tùy theo yêu cầu.

Kích thước tổng thể :  có thể điều chỉnh 
theo thiết kế.

Loại tầng: Inox tấm, Inox thanh đan vào nhau…

Đường kính ống thoát đáy:  34 mm

Thiết kế thêm: Móc treo, giỏ treo….

Kiểu nắp đậy:  Nắp kéo, nắp đóng mở….

STT LOẠI CỬATHỂ TÍCH
(lít)

KÍCH THƯỚC
( Dài x Rộng x Cao;mm)

01

50

ĐỘ DÀY
(mm)

1 - 1,5

1,5 - 2

1 

100

24

02

03

450 x 250 x 300 Cửa lùa, đóng mở

500 x 300 x 350 

600 x 400 x 400  

* Kích thước sản phẩ m, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu

STT SỐ TẦNG
(lít)

LOẠI MẶTKÍCH THƯỚC
( Dài x Rộng x Cao;mm)

01

3

4

2

02

03

1500 x 300 x 1000 Đan thanh inox, tấm inox

1500 x 350 x 1500 

2000 x 400 x 1600 
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VIII. THIẾT BỊ BỂ BƠI WATERCO

Thiết kế - thi công lắp đặt – cung cấp thiết bị bể bơi chính hãng WATERCO – ÚC
LÀ ĐẠI DIỆN CỦA WATERCO – ÚC TẠI VIỆT NAM.

Chúng tôi tự hào mang đến một sản phẩm tốt đã được thị trường các nước phát 
triển đánh giá và tin dùng.

Với năng lực hiện tại Bách Hóa Môi Trường tự tin đảm nhận nhiều vị trí trong 1 dự 
án bao gồm:

Tổng thầu thi công thiết kế dự án bể bơi

 Thầu phụ thi công theo thiết kế

  Đơn vị cung cấp thiết bị bể bơi chính hãng WATERCO

Một số sản phẩm tiêu biểu:

Bơm lọc bể bơi

Bình lọc cát bể bơi

Hệ thống làm sạch bể bơi tự động
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