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SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI 

LÀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ 

LẮP ĐẶT NHỮNG THIẾT BỊ 

CƠ KHÍ BẰNG THÉP CHO CÁC KHÁCH

HÀNG TRONG CÁC NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP HÀNG ĐẦU VÀCÁC NHÀ MÁY 

LẮP RÁP TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.

stolz miras
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GIỚI THIỆU

Kính thưa quý khách hàng và các đối tác.

Kính thưa Quý Khách hàng và các Đối tác, Từ năm 1998, STOLZ-MIRAS 

đã trở thành một trong những nhà thầu phụ hàng đầu cho các ngành 

công nghiệp chủ chốt và những dự án lớn, từ các công việc chế tạo 

cơ khí giản đơn đến việc hoàn thành chế tạo máy móc phức tạp.

Chúng tôi có chuyên môn trong tất cả các thể loại công nghiệp, đặc biệt trong ngành thiết kế, dược 

phẩm, công nghiệp chế biến thực phẩm và thức ăn cho gia súc và thiết bị cho các ngành năng lượng.

Stolz-Miras là một trong những nhà sản xuất cơ khí chất lương hàng đầu tại Việt Nam. Mong 

muốn của chúng tôi là đem lại sự thỏa mãn của Quý khách hàng về chất lượng và tạo ra sự bất 

ngờ vượt trội về những tính năng, khả năng đặc biệt mà Quý khách hàng sẽ khó có thể tìm thấy 

ở các công ty nào khác tại Châu Á.

Chúng tôi đã và đang cộng tác với các công ty và tập đoàn lớn từ Châu Âu cũng như các nước

phương Tây điều đó giúp cho chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu và đòi hỏi khắc khe của Quý khách.

Mục tiêu chúng tôi đang hướng tới là trở thành nhà sản xuất được ưa chuộng và đáng tin cậy 

nhất ở Châu Á.

Là một nhà sản xuất các thiết bị công nghiệp hàng đầu ở VN, với bề dày kinh nghiệm trên 15 

năm hoạt động, chúng tôi vinh dự được đóng góp một phần vào sự phát triển bền vững của 

nền công nghiệp nước nhà, và vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu, duy trì theo đường lối này. Là một 

tập thể có trách nhiệm, chúng tôi luôn chú trọng sự an toàn và đạo đức trong công việc và 

môi trường kinh doanh.

Được quản lý bởi các chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên 

của chúng tôi đã đều được đào tạo bài bản trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng của tất cả các sản phẩm chúng tôi làm ra. Vì chúng 

tôi hiểu rằng để phát triển bền vững trong kinh doanh thì cần phải tôn trọng những quy tắc 

của sự gắn kết. Tiêu chí hàng đầu trong kinh doanh của chúng tôi là luôn minh bạch, trung 

thành và tôn trọng lợi ích của tất cả các bên.

Chúng tôi phục vụ Quý khách hàng với tất cả niềm đam mê và sự nhiệt huyết, giá trị tinh 

thần kinh doanh thúc đẩy đội ngũ của chúng tôi.

Rất mong được phục vụ Quý khách hàng.

Thibaut Giroux, Tổng Giám Đốc
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VỀ CHÚNG TÔI



LỊCH SỬ

Năm 1998 - Doanh nhân người Pháp - Ông Pierre

MIRAS thành lập Công ty TNHH Miras tại TP.HCM, VN với 

12 nhân viên, sản xuất các thiết bị công nghiệp đơn giản 

bằng thép không gỉ.

Năm 2000 - Ký kết các hợp đồng cung cấp và lắp

ráp chính cho các tập đoàn lớn như: Heineken,

Danieli, Stolz…

Năm 2002 - Xây dựng nhà xưởng mới ở Thủ Đức

(địa chỉ hiện tại), tại vùng ngoại ô của TP.HCM,

tiếp tục hoạt đông kinh doanh sản xuất xuất khẩu

với các khách hàng như: Danieli, Thyssen Krup,

Aventis, Nem, Pica, Stubakimoto…

Năm 2007 - Hợp tác gia công, cung cấp máy

công nghiệp sản xuất với công ty Stolz Sequipag,

là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị chế biến thực

phẩm và thức ăn của Pháp. Công ty Miras xây

dựng lại thương hiệu dưới tên Stolz-Miras nhưng

vẫn duy trì dưới hình thức công ty độc lập.

Năm 2013 - Ông Pierre MIRAS bán và chuyển

giao toàn bộ công ty cho ông Thibaut GIROUX và

một số nhà đầu tư. Tháng 6/2013, ông Thibaut

GIROUX chính thức trở thành người điều hành

công ty. Stolz-Miras hoạt động với 200 nhân viên

và 80% sản phẩm xuất đi nước ngoài. 11

stolz miras

KỂ TỪ 1998, STOLZ-MIRAS LÀ CÔNG TY-

HÀNG ĐẦU VỀLÃNH VỰC CHẾ TẠO CƠ 

KHÍ Ở VN.

VỀ CHÚNG TÔI
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SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

• Vì được sản xuất tại Việt Nam, nên giá cả của chúng tôi sẽ rất cạnh tranh so với giá 

của thị trường quốc tế, 

• Hơn 15 năm kinh nghiệm được phát triển từ người sáng lập, đồng thời cập nhật các 

công nghệ phát triển tiến tiến hiện nay, 

• Đội ngũ điều hành của chúng tôi là người Pháp, sẽ đảm bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn quốc tế và đạo đức doanh nghiệp.

13

CHÚNG TÔI LÀ AI ?

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

Giá trị của chúng tôi 

• Tư duy của một nghệ nhân,

• Đam mê và nhiệt huyết,

• Tinh tế.

Nguyên tắc kinh doanh

• Nền tảng văn hóa kinh doanh gia đình vững chắc, 

• Quan hệ khách hàng dựa trên hợp tác và tin tưởng.

Tham vọng cuả chúng tôi

Phát triển và đưa Stolz-Miras trở thành nhà thầu phụ 

sản xuất công nghiệp hàng đầu ở VN với khả năng thiết 

kế và sản xuất các dự án đặc biệt và chuyên nghiệp, 

đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc 

tế về sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng tương đương 

hoặc cao hơn với công nghệ chế tạo của phương Tây.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI: THIẾT KẾ, 

CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BẰNG 

THÉP CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ LẮP 

RÁP LỚN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI 

• Xử lý thép tấm kim loại dưới mọi hình thức và chủng loại,

• Các loại thiết bị máy móc, khung, bồn chứa, đường ống,

• Ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, năng lượng, 

hàng không và công nghiệp chế biến.

VỀ CHÚNG TÔI
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ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

Với sự phát triển từ các giá trị thợ thủ công chân chính, niềm đam mê và cách làm việc 

xuất sắc, lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao gồm 200 nhân viên của chúng tôi 

đã phát triển nhiều năm qua trong nền văn hóa công ty gia đình và đã thực sự xây dựng 

được mối quan hệ với khách hàng dựa trên tinh thần hợp tác và tin tưởng.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

VỚI ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO LÀ NGƯỜI PHÁP 

VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CHÚNG TÔI 

ĐẢM BẢO TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN 

VỀ CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ.

Từ những ngày đầu thành lập công ty, chúng tôi đã tạo được doanh thu với số 

lượng nhân viên ít ỏi và từ đó đã tích lũy được kinh nghiệm làm thề nào để khách 

hàng của mình được hưởng lợi từ năng lực sản xuất chưa từng có ở Việt Nam.
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 Tổ chế tạo kho Quản lý

Sản xuất
Quản lý chất 

lượng

Kế toán
Nhân sự Mua hàng

Quản lý

Giám đốc

Thiết kế Dự án Sản xuất

Kỹ thuật

 Kỹ sư thiết kế Kỹ sư dự án Kỹ sư sản xuất

Trợ lý kho Trợ lý Sản xuất QA/QC

TỔ CHỨC 

84% NHÂN VIÊN LÀM VIỆC 

CHO CHÚNG TRÊN 4 NĂM, HƠN

50% NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN 7 NĂM.

1 - 3 Năm
16%

4 - 6 Năm
35%

7 - 9 Năm
32%

10 - 15 Năm
17%

THÂM NIÊN



CƠ SỞ VÂT CHẤT  

VỀ CHÚNG TÔI

Tất cả cơ sở vật chất, thiết bị sản xuất dùng phục vụ Quý khách hàng được 

đặt tại nhà xưởng rộng 6,000m2 tại TP.HCM.

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP, STOLZ MIRAS 

CÓ MỘT TRUYỀN THỐNG TIẾP TỤC 

ĐẦU TƯ VÀO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT 

SONG SONG VỚI VIỆC DUY TRÌ TIÊU 

CHUẨN VÀ AN TOÀN QUỐC TẾ.   

Điều này đã làm Stolz-Miras phải tập trung vào việc sản xuất các yêu cầu phức tạp đòi 

hỏi sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, cũng khẳng định một trong những động lực 

tăng trưởng của chúng tôi đó là tiếp tục tập trung vào chất lượng.

16
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CÁC SỐ LIỆU CHÍNH

19

VỀ CHÚNG TÔI

•  Được thành lập vào 1998

•  Với 200 nhân viên, 

trong đó có 175 công nhân, 

25 kỹ sư và các giám đốc phòng ban

•  Trụ sở văn phòng và nhà xưởng 

được đặt tại Thủ Đức, TPHCM-VN

•  80% xuất khẩu, chủ yếu xuất 

khẩu sang Châu Âu.

•  Ngôn ngữ: 

tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp

•  Cơ sở sản xuất: 6,000 m2

•  Doanh thu: 3,5 triệu USD- 4 triệu USD

18



KHÁCH HÀNG 

HÓA CHẤT/Y TẾế

• ARKEMA  

• ATOFINA 

• AVENTIS-SANOFI 

• BAYER 
• NOVARTIS 

• SANOFI SYNGENTA

NĂNG LƯỢNG 

• COFIVA 
• GSE 
• MEKONG

XÂY DỰNG
 
• BACHY 
• CAMPENON  

• EIFFAGE 

• FREYSSINET  

• GERICO   

• NAVARRE

• SEAS

NGÀNH KHÁC 

• APPLE TREE   

• CHANTELLE  

• FRAMAS

• LAMBERET 

• LAVIE
• NEM 
• PERDERSHAPP  

• STUBACO  

• STUBAKIMOTO   

• VISYPAK  

• YOKOHAMA  21

VỀ CHÚNG TÔI

KỸ THUẬT 

• DUCROCQ DIP 

• GONZALES GROUP 

• ATC 
• NEU 
• EAU PURE 

• ICE 
• RORER 
• SAKURASONIC 

• SIDEL

THỰC PHẨM 

• AJINOMOTO 

• NESTLE   

• SAN MIGUEL 

• SAF VIET

• UNILEVER 

• VERGERS DU MEKONG

• VN BREWERY LTD.  

• WILLICH - HENIKEN

THIẾT BỊ 

• ALSTOM 

• ANDRITZ 

• BEAUDREY 

• CLEXTRAL 

• DANIELI 

• PALAMATIC 

• PICAT 
• STOLZ FRANCE 

• THYSSEN KRUP 

• TORISHIMA      

• KRUGER

NÔNG NGHIỆP
 
• BACONCO  

• BAYLE  

• CARGILL 

• GREENFEED

• GUYOMARCH  

• NUTRIWAY  

• PRESTIGE POULTRY 

• PROCONCO

• VIRBAC

20



CHUYÊN MÔN



THIẾT KẾ 
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CHUYÊN MÔN

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO KHÁCH 

HÀNG 3 MỨC DỊCH VỤ.

1.   Bản vẽ chi tiết

 Với bất kì yêu cầu cơ bản nhất từ khách hàng, nhân viên của chúng tôi có thể 

 thực hiện tất cả các bản vẽ chi tiết. Thông qua phương pháp này, chúng tôi 

 hợp tác với khách hàng trên phương diện hỗ trợ và tối ưu hóa các dự án của 

 họ bất kể các dự án đó có được sản xuất trong xưởng chúng tôi hay không.

2.   Bản vẽ 3D 

     Đội ngũ kĩ thuật viên và bộ phận phác thảo 3D sẽ lên bản vẽ 3D chi tiết cho 

       khách hàng bằng Solid Works và Autocad. Bản vẽ chính sẽ được thực 

       hiện từ những bản vẽ chưa đầy đủ chi tiết, vẽ 2D hoặc thủ công. Vẽ 3D là 

       giải pháp dành cho các doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng các doanh 

       nghiệp quốc tế nói chung.

3.   Thiết kế cơ bản 

     Đội ngũ của chúng tôi thiết kế các kiểu cấu trúc cơ bản; làm nồi hơi và 

      đường ống cho những khách hàng mong muốn cống hiến toàn bộ nguồn 

      lực vào quy trình kỹ thuật. 
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CHẾ TẠO THỦ CÔNG

27

TỪ KHI THÀNH LẬP CHO ĐẾN NAY , 

STOLZ-MIRAS TẠO NÊN SỰ KHÁC 

BIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG BẰNG VIỆC 

CHẾ TAO ĐẶC CHỦNG  TÙY  THEO MỖI 

NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.  

Nhờ vào đội ngũ kỹ sư có trình độ cao, công nhân lành nghề và bộ phận quản lý 

giàu kinh nghiệm chúng tôi đã có được sự tiến bộ trong sản xuất chế tạo nồi hơi, 

cơ khí, điện… từ cơ bản cho đến phức tạp.

Với các yêu cầu khắc khe của các công ty kỹ thuật, chúng tôi tự tin là 1 đối tác lý 

tưởng có đủ năng lực để sản xuất các thiết bị riêng biệt, đặc chủng với số lượng 

giới hạn tùy theo yêu cầu của Quý khách.

26
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BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN 

LÝ CHẤT LƯỢNG.

Chính sách chất lượng:

• Chất lượng là mục tiêu hàng đầu của công ty chúng tôi và những dự án của khách 

hàng (chứng chỉ ISO 9001:2015).

• Về môi trường và các điều kiện tuân thủ môi trường, chúng tôi cũng đã đáp ứng tiêu 

chẩn ISO 14001, Stolz-Miras có khả năng quản lý môi trường tiên tiến và đáp ứng 

những yêu cầu cao nhất của Quý khách hàng.

Bộ phận Kiểm soát chất lượng:

• Bảo đảm các quy trình hàn

• Bảo đảm theo dõi vật tư và vật tư hàn

• Kiểm soát các quy trình thử mối hàn (Thẩm thấu, chụp film, độ nhám, độ carbon 

sắt,và các quy trình kiểm tra tại xưởng của khách hàng

• Phụ trách hồ sơ

Quản lý chất lượng và bộ phận kiểm soát đảm bảo việc thực hiện chất lượng trên 

các giai đoạn của một dự án, bao gồm:

• Tài liệu và kiểm soát dữ liệu,

• Tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu,

• Thực hiện và giám sát các kế hoạch, thủ tục và hướng dẫn chất lượng,

• Xác định và giám sát nguồn cung cấp vật tư,

• Quản lý và giám sát chất lượng của các nhà thợ hàn và các bên liên quan,

CHẤT LƯỢNG
• Sản xuất và tài liệu của các bài kiểm tra không phá hủy (chụp X quang, nội soi, ...),

• Kiểm tra và giám sát các dịch vụ chất lượng dịch vụ của nhà thầu phụ,

• Xác minh các giao thức và hồ sơ trình độ chuyên môn,

• Theo dõi sự không phù hợp và quản lý hành động khắc phục.

Kế hoạch Chất lượng Dự án:

Việc chế tạo và lắp đặt của chúng tôi phải tuân theo một dự án tài liệu toàn diện cho 

phép khách hàng theo dõi chính xác các dự án của họ.

Mục tiêu là:

• Xác định tất cả các nguồn lực được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của khách hàng,

• Xác định tất cả các bên liên quan dự án,

• Xác định trách nhiệm của họ,

• Quản lý chi tiết dự án,

• Thông báo cho các bên liên quan với tất cả các thủ tục.

Chúng tôi có khả năng tuân thủ tất cả các tài liệu bắt buộc do ngành công nghiệp điện 

hạt nhân của Pháp yêu cầu.

29
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GIA CÔNG

31

CHẾ TẠO THIẾT BỊ TRONG LĨNH 

VỰC ÁP LỰC.

Stolz-Miras chế tạo tất các các thiết bị thuộc lãnh vực áp lực bằng thép,

thép không rỉ và nhôm.

Từ hệ thống đường ống cơ bản, thân máy và tất cả các loại khung dầm.

Chúng tôi chế tạo các loại thùng chứa chịu áp lực và bồn chứa dùng trong 

thực phẩm, y dược và dùng trong công nghiệp điện nguyên tử.

Trong các loại gia công chúng tôi đều thực hiện đánh bóng bề mặt ở mức độ 

Ra0.2 (đánh bóng gương)

GIA CÔNG CƠ KHÍ 

Chúng tôi thành thạo trong lĩnh vực này từ gia công cơ khí đơn giản cho đến 

lắp rắp các  thiết bị tự đông cơ điện, khí nén.

30

CHUYÊN MÔN



LẮP ĐẶT

33

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

VÀ ĐỐI TÁC CÁC CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT 

Ở CHÂU Á, TỪ VIỆC SẢN XUẤT CHO ĐẾN

VIỆC VẬN HÀNH THỬ TẠI CÔNG TRƯỜNG.

Chúng tôi thành thạo trong việc vận hành thử nghiệm dựa trên hiểu biết 

về hệ thống và các yêu cầu của địa phương.

Chúng tôi có khả năng lắp đặt các thiết bị do chúng tôi chế tạo hay các thiết 

bị do quý khách cung cấp.

Chứng tôi hỗ trợ lắp đặt cho khách hàng ở các công trường Việt Nam cũng 

như các nước lân cận với các đội ngũ kỹ sư và thợ thi công tay nghề cao.
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DỰ ÁN



DỰ ÁN
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PHU MY POWER PLANT - Bảo trì nhà máy

DỰ ÁN

TỪ BẢN VẼ CHI TIẾT CHO TỚI BẢN VẼ 

CÓ BAO GỒM VẬN CHUYỂN VÀ  ĐÓNG 

GÓI. STOLZ-MIRAS CÓ THỂ HỖ TRỢ 

QUÝ KHÁCH TẤT CẢ CÁC CÔNG ĐOẠN 

CHẾ TẠO.

Đội ngũ giám sát chất lượng của chúng tôi có khả năng hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật 

và các chứng chỉ chất lượng của quý khách.

Chúng tôi cung cấp các chứng chỉ QA/QC theo yêu cầu của lãnh vực điện nguyên tử.

Bí quyết của chúng tôi bao gồm công tác chế tạo cũng như các dự án chìa khóa trao 

tay, bao gồm máy móc sản xuất, đường ống dẫn…

Và cuối cùng chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn bộ dự án bao gồm 

lắp đặt cơ khí, điện, hệ thống tự động.
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BỒN CHỨA
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1. SAN MIGUEL - Bồn chứa và đường ống

2. KHS (ĐỨC) - Bồn chứa và đường ống

3. SHORUBER - Bồn trộn thép không rỉ

1.
 

3.
 

2.
 

DỰ ÁN

CHẾ TẠO BỒN CHỨA LÀ MỘT TRONG 

NHỮNG CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA 

STOLZ-MIRAS TRƯỚC KHI MỞ RỘNG 

RA CÁC LĨNH VỰC CHẾ TẠO CƠ KHÍ 

SAU NÀY.
Từ 1998,chúng tôi đã có kinh nghiệm đa dạng trong việc sản xuất bồn chứa từ loại không 

áp lực đến các loại bồn yêu cầu chứng chỉ áp lực cao.

Chúng tôi chế tạo bồn chứa từ 1 lít cho đến 180.000 lít.

Tích hợp hệ thống trộn khuấy, loại bảo ôn từng phần hay toàn phần.

Chúng tôi sản xuất cho các nhà máy trong lãnh vực dược,thực phẩm và điện nguyên tử.
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CN CHẾ TẠO ĐƯỜNG ỐNG CŨNG 

NHƯ CHẾ TẠO BỂ LÀ 1 THẾ MẠNH 

CỦA STOLZ MIRAS.

Với đội ngũ công nhân lành nghề lâu năm được đào tạo chuyên nghiệp cho 

ngành chế tạo đường ống, chúng tôi cam đoan đảm bảo chất lượng và tính bền 

vững cho các khoản đầu tư của khách hàng. Công nhân của chúng tôi được trang bị 

chứng chỉ hàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Stolz Miras là lưạ chọn hàng đầu cho những 

dự án cao cấp.

ĐƯỜNG ỐNG

41

1. LA VIE WATER (ICE) - Cụm xử lý nước

2. SANOFI - Ống thép không rỉ

3. MEKONG ENERGY - Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2

3.
 

DỰ ÁN
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2.
 

1.
 

1.
 



KẾT CẤU THÉP

1. DUCROCQ ENGINEERING - Sàn thao tác / kết cấu xe lửa

2. DELTA NEU - Các kết cấu mạ kẽm

3. SANOFI - CẤU BẰNG THÉP KHÔNG RỈ(INOX)

4. PVA - Sàn bảo dưỡng bằng nhôm

2.
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4.
 

3.
 

DỰ ÁN

BẰNG TIÊU CHÍ CỦA NGƯỜI THỢ CHẾ TÁC, 

STOLZ-MIRAS CHẾ TẠO CÁC KẾT CẤU HAY 

THIẾT BỊ ĐẶC CHỦNG CÁC THỂ LOẠI.

Sử dụng thép không rỉ, thép hay nhôm sản phẩm của chúng tôi đáp ứng hầu  hết các yêu cầu 

công nghiệp và và hầu hết yêu cầu đặc biệt các loại
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1. DANIELI - Máy nén

2. STOLZ SEQUIPAG - Máy xử lý nhiệt

3. NEM - Máy làm nguội

4. Máy trộn (đánh bóng gương)

5. Băng tải cho ngành công nghiệp thực phẩm

4.
 

5.
 

GIA CÔNG CƠ KHÍ
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2.
 

4.
 

3.
 

DỰ ÁN

NHƯ MỘT KẾT QUẢ CỦA VIỆC MỞ 

RỘNG CHUYÊN MÔN VỀ CƠ KHÍ, 

STOLZ-MIRAS SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP 

MÁY HOÀN CHỈNH TRÊN DANH NGHĨA 

LÀ 1 CÔNG TY CÓ TIẾNG TOÀN CẦU.

Kinh nghiệm và độ chính xác của chúng tôi có được trong những năm qua cho phép 

chúng tôi chế tạo thành công hang loạt các máy máoc từ những chi tiết nhỏ đến 

các thiết bị phức tạp nhất bao gồm cơ khí, khí nén và điện.
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1.
 



CƠ KHÍ
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1. DANIELI - Hệ thống sử lý hóa chất

2. STOLZ SEQUIPAG - Máy trộn trục đôi

2.
 

1.
 

DỰ ÁN

CHUYÊN MÔN TRONG CƠ HỌC CỦA 

CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN 

CỤ THỂ TRONG TỪNG DỰ ÁN MÀ 

CHÚNG TÔI ĐÃ HỢP TÁC VỚI CÁC 

KHÁCH HÀNG.

Chúng tôi chế tạo tất cả các bộ phận của máy móc.

Với trang thiết bị là các máy CNC hiện đại, chúng tôi đủ tiêu chuẩn để sản xuất ra 

những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng
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NỒI HƠI ÁP LỰC

DỰ ÁN

48

Stolz –Miras có khả năng chế tạo các yêu cầu về nồi hơi áp lực từ 

phễu chứa đến các loại bồn hình dạng phức tạp bao gồm cả đường 

ống dẫn,phễu chứa, ống kết nối bằng thép, thép mạ kẽm hay thép không rỉ.

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI TRẢI 

RỘNG TỪ HỆ THỐNG ĐƠNGIẢN ĐẾN 

TOÀN BỘ QUY TRÌNH ĐƯỜNG ỐNG 

DẪN CỦA CÁC NHÀ MÁY.

Cuối cùng, đội ngũ kỹ sư thiết kế làm theo nhóm sẽ theo dõi từng dự án để tối 

ưu phương án vận chuyển theo các yêu cầu xuất khẩu.
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CÔNG TY TNHH STOLZ- MIRAS (VIETNAM). 

Lô B2, KCN  Bình Chiểu,Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức,

Ho Chi Minh City, Vietnam

T: 84 8 37 29 48 45 - 84 8 37 29 05 09 

F: 84 8 37 29 48 46 

E: contact@stolzmiras.com

www.stolzmiras.com
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