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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

Tin tức

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

Bẫy mỡ nhà hàng hiệu quả ➊➋➌
Bẫy mỡ nhà hàng mà chúng tôi đề cập ở đây là thiết bị tách mỡ có nguyên lý hoạt động đặc biệt theo công nghệ mới
của Hoa Kỳ, do đó hiệu quả tách mỡ rất cao, lên tới >90%. Còn với bẫy mỡ kiểu truyền thống mà các nhà hàng
thường sử dụng từ trước tới nay cho hiệu quả tách mỡ rất thấp, không đáng kể, có ...
CHI TIẾT

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

Chăm sóc khách hàng:
(028) 3601 5966 - Ext: 502
(028) 5407 3938 - Ext: 502

Thiết bị tách dầu mỡ cho nhà hàng
Thiết bị tách dầu mỡ cho nhà hàng mà chúng tôi giới thiệu ở đây là loại mới khác biệt hoàn toàn với các loại thường
dùng từ trước tới nay. Đây là thiết bị hoặc được CAMIX nhập trực tiếp từ Mỹ, hoặc được CAMIX gia công - chế tạo & lắp
ráp trong nước nhưng theo công nghệ & tiêu chuẩn của Mỹ.
CHI TIẾT

Hotline: 0903 318 778
service@camix.com.vn

Xưởng chế tạo
(028) 3601 5966 - Ext: 503

Đèn UV khử trùng diệt khuẩn
Đèn UV tia cực tím được áp dụng nhiều trong công nghệ lọc nước RO, giúp nâng cao hiệu quả lọc nước, đảm bảo
hiệu suất diệt khuẩn cao. Đèn UV tia cực tím mang vai trò quan trọng trong công đoạn lọc nước, giúp loại bỏ đa số
những vi khuẩn, vi rút tồn tại trong nước. Đây là 1 trong những thứ không thể ...
CHI TIẾT

(028) 5407 3938 - Ext: 503
w orkshop@camix.com.vn
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HÓA CHẤT KHỬ M ÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

HÓA CHẤT KHỬ M ÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
Hóa chất khử màu nước thải dệt nhuộm được Công ty CAMIX nhập khẩu từ nhiều nhà sản xuất khác nhau và phân
phối với các mức giá khác nhau, giúp Khách hàng dễ dàng lựa chọn loại phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả xử lý, hiệu
quả đầu tư của mình. Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong việc Test ...
CHI TIẾT

THIẾT BỊ (M ÁY) ĐO NƯỚC
Chúng tôi mang đến cho Khách hàng sản phẩm tiên tiến sản xuất tại Nhật Bản, là Thiết bị đo dùng trong ngàng Xử lý
nước & nước thải như: Thiết bị đo DO, thiết bị đo SS, thiết bị đo MLSS, thiết bị đo độ đục. Chúng tôi cam kết sẽ cung
cấp cho Khách hàng gói dịch vụ toàn bộ - chuyên nghiệp, từ khâu đầu ...
CHI TIẾT

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÒA NHÀ
Theo số liệu thống kê từ cuốn Sách trắng Solidiance cho thấy, Việt Nam hiện có dân số 90 triệu người, nhưng mới
chỉ có khoảng trên 40 công trình đạt chứng chỉ công trình xanh. Trong khi đó ở 1 số quốc gia Đông Nam Á khác như
Singapore, số lượng công trình xanh lớn hơn nhiều, khoảng 1.000 công trình. ...
CHI TIẾT
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