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LIÊN HỆ
Công ty TNHH CAMIX
34-36, Đường 57A, P.Tân Tạo,
Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 3601 5966
(028) 5407 3938
info@camix.com.vn

Giới thiệu
CAMIX là công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực "Xử lý nước & nước thải" có
Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh & các Chi nhánh, Văn phòng giao dịch
tại các Tỉnh, Thành trong cả nước.

Bộ phận dịch vụ
Tư vấn:
(08) 5407 3940 - Ext: 501
(028) 5407 3938 - Ext: 501

Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh:
■ Số 34-36, Đường 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí
Minh.
■ Tel: (08).5407.3940
Fax: (08).5407.3938
■ Hotline: 0903.318.778 (Ms.Phạm Thị Kim Dinh)

Hotline: 0913 318 237
consultancy@camix.com.vn

Chăm sóc khách hàng:
(028) 3601 5966 - Ext: 502
(028) 5407 3938 - Ext: 502
Hotline: 0903 318 778
service@camix.com.vn

Xưởng chế tạo
(028) 3601 5966 - Ext: 503
(028) 5407 3938 - Ext: 503
w orkshop@camix.com.vn

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội:
■ Số 55, Ngách 37, Ngõ 167 phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
■ Tel/Fax: (048).5898.706
Văn phòng giao dịch tại Hải Phòng:
■ Số 52, Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
■ Tel/Fax: (031).6515.508
■ Hotline : 0913.050.174 (Mr.Trần Đăng Thắng)
CAMIX là công ty xử lý nước thải chuyên nghiệp, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ khâu "Nghiên cứu phát triển, Tư vấn, Thiết
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kế kỹ thuật & Công nghệ, Xây dựng, Cung cấp & Lắp đặt thiết bị" cho tới khâu "Vận hành & Bảo trì Hệ thống". Hợp đồng
có thể dưới các hình thức: trọn gói công nghệ, chìa khóa trao tay (turn-key) toàn bộ công trình hay BOT (xây dựng – kinh doanh –
chuyển giao).
CAMIX là tập hợp một đội ngũ bao gồm những chuyên gia giỏi, những kỹ sư dày kinh nghiệm & những công nhân lành nghề được
đào tạo bài bản, hệ chính quy tại các trường Đại học, Cao đẳng trong & ngoài nước.
CAMIX áp dụng các công nghệ tiên tiến từ Châu Âu, Mỹ, Nhật & Singapore một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện & hoàn cảnh
của Việt Nam nhằm hợp lý hóa các khía cạnh liên quan, đặc biệt là: kỹ thuật & tài chính.
CAMIX với kinh nghiệm từ hàng trăm công trình lớn nhỏ, không chỉ tạo ra giá trị mặc định mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách
hàng thông qua việc áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất đồng thời tối ưu hóa tất cả các công đoạn, quá trình xử lý.
CAMIX luôn mong muốn được phục vụ khách hàng cũng như mong muốn được hợp tác với các đơn vị, đối tác liên quan nhằm tạo
ra các công trình, sản phẩm ngày một tốt hơn, mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên cũng như cho xã hội & cộng đồng.
Hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Điện thoại, Fax hay Email & quý vị sẽ nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Công ty xử lý nước thải CAMIX chuyên xây dựng, lắp đặt & bảo trì các Hệ thống Xử lý nước & nước thải cho:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Khách sạn, nhà hàng, khu du lịch.
Cao ốc văn phòng, chung cư cao tầng, cụm dân cư tập trung.
Siêu thị, chợ, trung tâm thương mại.
Trường học, bệnh viện, trung tâm y tế.
Tàu thuyền, dàn khoan, hải đảo.
Nhà máy chế biến thực phẩm & đồ uống.
Nhà máy chế biến nước chấm & gia vị.
Nhà máy đường, sữa & bánh kẹo.
Nhà máy hóa – mỹ phẩm.
Nhà máy dược phẩm & y tế.
Nhà máy cơ khí & luyện kim.
Nhà máy phân bón & thức ăn chăn nuôi.
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