MANUFACTURING COMPANY

CÔNG TY CP SẢN XUẤT GĂNG TAY CHU LAI
CHU LAI GLOVES MANUFACTURING COMPANY

KCN THACO Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Thaco Chu Lai IZ, Nui Thanh Dist., Quang Nam Province, Vietnam
(+84) 2353 606 906 - 938 809 153
chulaigloves@thaco.com.vn

NỘI DUNG CONTENT
GIỚI THIỆU CÔNG TY
COMPANY INTRODUCTION

SẢN PHẨM
MAIN PRODUCTS
____ Găng tay phủ cao su/ Latex coated gloves
____ Găng tay phủ hạt nhựa/ PVC coated gloves
____Găng tay Polyester/ Polyester gloves
____ Găng tay thông thường/ Cotton gloves

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
PRODUCTION LINES

KHÁCH HÀNG
CUSTOMERS
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GIỚI THIỆU CÔNG TY
COMPANY INTRODUCTION

CÔNG TY CP SẢN XUẤT GĂNG TAY CHU LAI
CHU LAI GLOVES MANUFACTURING COMPANY
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Thành lập
Establishment

6/2019

Vốn đầu tư
Investment capital

3.2 triệu đô la Mỹ
USD 3.2 million

Diện tích
Area

5,600 m²

Công suất
Capacity

90 triệu đôi/ năm
90 million pairs/ year

Sản phẩm
Products

Găng tay phủ cao su/ Latex coated gloves
Găng tay phủ hạt nhựa PVC/ PVC coated gloves
Găng tay polyester/ Polyester gloves
Găng tay bảo hộ thông thường/ Cotton gloves
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GIỚI THIỆU CÔNG TY
COMPANY INTRODUCTION

Công ty Cổ phần sản xuất Găng tay Chu Lai được chuyển giao công nghệ từ các đối tác giàu
kinh nghiệm trong ngành dệt may là Công ty An Phú Thịnh và Công ty Haisen. Nhà máy có khả
năng sản xuất nhiều loại găng tay chuyên phục vụ trong các ngành như:
Production technology of Chu Lai Gloves JSC transferred by experienced textile partners - An
Phu Thinh joint stock company and Haisen company. The factory is capable of producing
various types of gloves used in industries such as:

Cơ khí/ Mechanical Engineering

Luyện kim/ Metallurgy

Công nghiệp/ Industry

Nông - Lâm nghiệp
Agriculture - Forestry
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Sản phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước; và đặc biệt, xuất khẩu sang các
nước Ba Lan, Mỹ, Kuwait, Hàn Quốc…
Products are supplied to Vietnamese enterprises, and especially also exported to Poland, USA,
Kuwait, Korea...

Xây dựng/ Construction

Khai thác mỏ/ Mining
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GĂNG TAY PHỦ CAO SU
Latex Coated Gloves

GĂNG TAY PHỦ HẠT NHỰA
PVC, PC Coated Gloves
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01

02

GĂNG TAY POLYESTER
Polyester Gloves

GĂNG TAY THÔNG THƯỜNG
Cotton Gloves

03

04

09

GĂNG TAY PHỦ CAO SU
Latex Coated Gloves

Bề mặt bên trong găng tay được phủ lớp
cao su giúp chống trơn trượt, chống hóa
chất, chống nóng hiệu quả.
The inside surface of the gloves is covered
with rubber layer to prevent it from
effectively slipping, chemical resistance,
heat resistance.
Khối lượng: 40 ~ 70 gram/ đôi
Mass: 40 ~ 70 gram/pairs
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Được dệt từ thành phần sợi cotton không
gây kích ứng da tay và khả năng thấm hút
mồ hôi tốt.
It was made of cotton, not cause irritation
to skin and good at absorbing sweat.

Với kết cấu chắc chắn, độ bền cao, găng tay
phủ cao su được ứng dụng trong các ngành:

Due to strong structure, high durability,
rubber coating gloves are used in:

Cơ khí chế tạo
Luyện kim
Xây dựng
Công nghiệp
Khai thác mỏ

Mechanical Engineering
Metallurgy
Construction
Industry
Mining
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GĂNG TAY PHỦ HẠT NHỰA
PVC, PC Coated Gloves

Bề mặt bên trong găng tay được phủ lớp
hạt nhựa giúp chống trơn trượt, tạo độ
bám cao.
The inside surface of the gloves is covered
with PVC, PC to prevent it from slipping,
create a high grip.
Khối lượng: 40 ~ 70 gram/ đôi
Mass: 40 ~ 70 gram/pairs
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02

Được dệt từ thành phần sợi cotton không
gây kích ứng da tay và khả năng thấm hút
mồ hôi tốt.
It was made of cotton, not cause irritation
to skin and good at absorbing sweat.

Với kết cấu chắc chắn, độ bền cao, găng tay
hạt nhựa được ứng dụng trong các ngành:

Due to strong structure, high durability,
PVC & PC coated gloves are used in:

Cơ khí chế tạo
Xây dựng
Công nghiệp
Nông – Lâm nghiệp
Các nhà máy sản xuất

Mechanical Engineering
Construction
Industry
Agriculture - Forestry
Manufacturing factories
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GĂNG TAY POLYESTER
Polyester Gloves
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Được dệt từ thành phần sợi Polyester không gây kích ứng da tay và
khả năng thấm hút mồ hôi tốt .
It was made of Polyester, not cause irritation to skin and good at
absorbing sweat.
Khối lượng: 40 ~ 70 gram/ đôi
Mass: 40 ~ 70 gram/pairs

14

Với kết cấu chắc chắn, độ bền cao, găng tay
Polyester được ứng dụng trong các ngành:

Due to strong structure, high durability,
Polyester gloves are used in:

Cơ khí chế tạo
Xây dựng
Công nghiệp
Nông – lâm nghiệp

Mechanical Engineering
Construction
Industry
Agriculture - Forestry
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GĂNG TAY BẢO HỘ THÔNG THƯỜNG
Cotton Gloves

04
SỢI COTTON KẾT HỢP SỢI POLYSTER/ SỢI TIXI
Bảo vệ tay hạn chế tiếp xúc chất độc hại
COTTON COMBINED WITH POLYSTER
Hand protection prevent it from hazardous materials by polyester layer.

Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sản phẩm chất lượng với kết cấu chặt chẽ, độ co giãn cao,
ôm sát tay giúp thao tác cầm nắm vật liệu chắc chắn.
Manufactured on modern line, products sastify high requirement level with tight structure,
high elasticity, completely fixed to hands help handling materials firmly.

Sản phẩm được sử dụng nguyên liệu thân thiện, không gây kích ứng da.
Applied from friendly materials, does not irritate the skin.

Được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, sản xuất,…
Applied spread in daily life, production,...

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI/THE SAME TYPE
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Găng tay sợi hai màu
Two - color gloves

Găng tay sợi một màu (đen, trắng, kem)
Single-color gloves (black, white, cream)

Khối lượng: 35 ~ 70 gram/đôi
Mass: 35 ~ 70 gram/pairs

Khối lượng: 35 ~ 70 gram/ đôi
Mass: 35 ~ 70 gram/pairs
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
PRODUCTION LINES

QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Production Process
CHUẨN BỊ VẬT TƯ
MATERIALS PREPARATION

01

KIỂM TRA & ĐÓNG GÓI
INSPECTION & PACKING
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DỆT
KNITTING

05

02

PHỦ CAO SU
RUBBER COATING

VẮT SỔ
OVERLOCK

03

04
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CHUYỀN DỆT – VẮT SỔ GĂNG TAY
Knitting - Overlock Line
Số lượng thiết bị: 1,100 máy
Facilities:: 1,100 machines

Công suất: 290,000 đôi/ngày
Capacity: 290,000 pairs/ day

Dây chuyền được trang bị hệ thống xử lý bụi tại nguồn
bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe người lao động.
The line is equipped dust treatment system at the
material supplied for safe working environment and
labor health.

Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đồng đều
Create high quality and unified products.

Tăng 30% năng suất so với công nghệ cũ
30% of increasing in productivity compared with
conventional technology.

CÔNG NGHỆ DỆT GĂNG TAY TỰ ĐỘNG
AUTOMATIC KNITTING TECHNOLOGY
Hệ thống điều khiển máy tính tập trung giúp giảm tốc độ lỗi của máy. Thiết bị dệt hiện đại có
năng suất cao với các ưu điểm: mật độ sợi đồng đều, cung cấp dầu tập trung, đầu thiết kế siêu
mỏng, điều khiển động servo.
The centralized computer control system is applied for reduce the error rate of the machine.
Productivity of modern equipment with advantages: unified density control, centralized oil
supply, super slim design head, servo head motor control.
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CHUYỀN PHỦ CAO SU
Rubber Coating Line
Dây chuyền được điều khiển bởi hệ thống điều chỉnh
tự động theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm:
Phủ cao su hoàn toàn, Phủ ¾, Phủ ½.
The line is controlled by an automatic adjustment
system according to the specification requirements:
Fully coated rubber, ¾ coated, ½ coated.
Công nghệ sấy tự động đóng mở giúp tiết kiệm nhiên
liệu tối ưu chi phí, đảm bảo giá bán cạnh tranh.
Automatic gas drying technology opens and closes
save fuel to optimize costs, lead competitive prices.
Công nghệ sấy tự động được trang bị hệ thống
thu hồi, xử lý nhiệt và hệ thống xử lý mùi thân thiện
với môi trường.
Automatic drying technology is equipped with heat
recovery, heat treatment and odour removal system
which are friendly environment.
Cơ cấu cấp và nhúng hoàn toàn tự động dễ dàng
điều chỉnh.
Easy adjusted automatic feeding and dipping system.
Bảo ôn 2 lớp tôn mạ kẽm chống thoát nhiệt tối đa,
tiết kiệm năng lượng khi sấy.
Thermal isolation with 2 layers of galvanized steel to
minimize heat loss, save energy duting drying.

Số lượng thiết bị: 4 máy
Facilities: 4 machines

Công suất: 200,000 đôi/ngày
Capacity: 200,000 pairs/ day
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HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Quality Control Process
Dây chuyền sản xuất được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp
ứng tiêu chuẩn khách hàng trong và ngoài nước.
The production line is strictly controlled to lead product’s quality to meet domestic and
foreign customer’s standards.

LƯU ĐỒ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Quanlity Control Flow Chart
Tiếp nhận thông tin
Vật tư/ Kế hoạch sản xuất
Receiving
Information/ Production plan

Kiểm tra chất lượng
vật tư đầu vào
Quality control of input material

Kiểm tra chất lượng
bán thành phẩm
Quality control of
semi-finished products

Xử lý theo
Quy trình kiểm soát
sản phẩm không phù hợp
Inappropriate - product
control procedure

Kiểm tra chất lượng
sản phẩm hoàn thiện
Quality control of
finished products

Kiểm tra trước khi giao hàng
Pre-delivery inspection

Lưu hồ sơ
Records/ Documents
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QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
Quá trình sản xuất tại nhà máy luôn chú trọng đến các tiêu chí bảo vệ môi trường và cải
tiến thường xuyên hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý nhằm hạn chế tối đa tác
động, ảnh hưởng đến môi trường.
The production process at the factory always focuses on environmental protection
requirement and regularly improves the performance of the management system to minimize the impact on the environment.

XỬ LÝ BỤI TẠI NGUỒN
DUST TREATMENT SYSTEM AT THE MATERIAL INPUT
Hệ thống xử lý và thu gom bụi được lắp đặt trên các thiết bị
tại công đoạn dệt, vắt sổ.
Dust collection and treatment system is installed on equipment at knitting and overlock line.

XỬ LÝ CHẤT THẢI
WASTE TREATMENT
Phân loại và thu gom chất thải rắn tại nguồn, xử lý và được tái chế.
Classify and collect solid waste at source, treated and recycled.
Nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo QCVN 40:2011/BTNMT.
Wastewater treatment is followed QCVN 40: 2011 / BTNMT.

MÔI TRƯỜNG XANH
FRESH ENVIRONMENT
Nhà máy hướng đến việc sử dụng nguyên vật liệu thân thiện
với môi trường.
The factory aims to use environment friendly materials.
Phủ cây xanh xung quanh khu vực nhà máy tạo không gian
xanh, sạch.
Covering trees around the factory area to create clean, green
plant.
Bố trí không gian làm việc và sản xuất hợp lý, thông thoáng đảm
bảo sức khỏe người lao động.
Arranging a reasonable and ventilated working space to
ensure of employee health.
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KHÁCH HÀNG
CUSTOMERS

TRONG NƯỚC
Domestics Markets
CÔNG TY CỔ PHẦN VNPS
VNPS JOINT STOCK COMPANY

XUẤT KHẨU
Export Markets
VERKEN BARBARA SLUSARCZYK - Ba Lan / Poland
JEHAHN CORP, BAEKHO DISTRIBUTION Co., LTD - MỸ/ USA

CÔNG TY CẢNG CHU LAI
CHU LAI PORT
CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THACO
THACO TRANSPORTATION COMPANY

DIYAB MOHD HAJI EST. GENERAL TRADING & CONT- Kuwait
CJ .LTD SAFE, HOME EDITION, T.O.P - Hàn Quốc/ Korea
TIROSS POLSKA SP. Z O.O - Đức / Germary

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THACO
THACO SHIPPING COMPANY
CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP XE BUS THACO
THACO BUS

Germany

Poland
U.S.A
Korea
Kuwait

VIETNAM

CÔNG TY SẢN XUẤT MÁY LẠNH THACO
THACO AIR CONDITIONER MANUFACTURING COMPANY
CÔNG TY SẢN XUẤT COMPOSITE
COMPOSITE MANUFACTURING COMPANY
CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG THÉP
STEEL PROCESSING MANUFACTURING COMPANY

SẢN PHẨM HƯỚNG ĐẾN
PRODUCTS ORIENTED TO

NGUYÊN VẬT LIỆU
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Environment Friendly Materials
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SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO
High Quality Products

GIÁ BÁN PHÙ HỢP
Affordable Price
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