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LỜI NGỎ

GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN MINH

Quý khách hàng thân mến! 

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đức Minh tự hào là đơn vị đầu tiên phát triển giải pháp 
bảo quản, chiết rót cho dòng sản phẩm bia tươi (bia hơi) đáp ứng các tiêu chí vận hành đặc thù 
của thị trường nội địa. Cho tới nay, Đức Minh đã trở thành thương hiệu bảo chứng chất lượng 
cho thiết bị bảo quản - chiết rót bia chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe cả về kỹ thuật lẫn 
vận hành của nhiều hãng bia lớn như bia hơi Hà Nội, bia tươi Sài Gòn, Carlsberg, ... cùng nhiều 
hãng bia thủ công khác. 

Trong hơn 10 năm qua, Đức Minh đã không ngừng nâng cấp công nghệ, mở rộng quy mô sản 
xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm và giá thành. Nhờ đó, bên cạnh mặt hàng chủ lực là các thiết 
bị bảo quản, chiết rót bia, Đức Minh đã dần khẳng định được sự uy tín và vị thế hàng đầu trong 
vai trò nhà sản xuất nội địa các thiết bị điện lạnh công nghiệp. Sản phẩm tủ đông lạnh công 
nghiệp mang thương hiệu Đức Minh đã được thị trường ghi nhận đạt chất lượng tương đương 
thiết bị nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng. 

Mọi sản phẩm được sản xuất bởi Đức Minh đều được chú trọng tối ưu công năng chính, hướng 
đến độ bền và tính ổn định trong vận hành. Đặc biệt, nhờ am hiểu thị trường, Đức Minh đã thực 
hiện nhiều điều chỉnh trên thiết kế thiết bị nhằm đáp ứng thói quen vận hành thực tế tại điểm 
bán cũng như phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc thù tại Việt Nam. 

Không chỉ vậy, với lợi thế về công nghệ và sự chủ động trong sản xuất, bên cạnh cung cấp thiết 
bị đơn chiếc, Đức Minh còn có thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, thiết 
kế các giải pháp đồng bộ, có tính ứng dụng cao, đáp ứng tốt các nhu cầu chuyên biệt, phức tạp 
như thiết bị quầy bar, hệ thống tủ trưng bày siêu thị hay những sản phẩm sản xuất theo yêu cầu 
có giá trị cao như tủ rượu vang, máy làm đá pha lê, ... Từ cương vị nhà sản xuất, chúng tôi có 
đủ cơ sở để cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ bảo trì – bảo hành chất lượng, sử dụng 
100% linh kiện chính hãng. 

Với mong muốn tạo ra các thiết bị và giải pháp tối ưu cho thị trường trong nước, Đức Minh luôn 
hy vọng có cơ hội hợp tác cùng Quý khách hàng, hướng tới sự đồng hành - phát triển bền vững. 
Đức Minh cam kết: 

 

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Đức Minh xin được chân thành cảm 
ơn và rất mong được phục vụ Quý khách hàng!

• Tư vấn các giải pháp đồng bộ, tối ưu 
• Sản phẩm chất lượng ổn định, độ bền cao, đáp ứng tính vận hành trong điều kiện thực tế 
• Dịch vụ hậu mãi uy tín, trách nhiệm từ nhà sản xuất với 100% linh phụ kiện chính hãng 
• Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, tận tình



PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu công ty
Lĩnh vực hoạt động
Đối tác
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi
Sơ đồ tổ chức công ty
Quy trình làm việc
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Tên công ty: 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
DUC MINH TRADING AND MANUFACTURE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: CONG TY DUC MINH

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Km10 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, 
Hà Nội
Số điện thoại: (+84) 243 3581 465
Hotline: 0936 344 788/ 0934 597 967
Email: sale@ducminhdienlanh.vn
Website: http://ducminhhoreca.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104211414 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14 tháng 10 năm 2009.
Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng
Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn Minh – Chức danh: Giám đốc

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thiết kế, sản xuất các sản phẩm 
theo yêu cầu

Sản xuất thiết bị - bảo quản 
chiết rót bia

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ 
thống thiết bị tủ bảo quản kết hợp 
trưng bày thực phẩm tại chuỗi siêu thị, 

cửa hàng tiện lợi

Phân phối linh phụ kiện ngành bia

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt 
thiết bị inox quầy bar, bếp nhà hàng

Sản xuất tủ đông lạnh công nghiệp 
phục vụ nhà hàng, khách sạn, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống
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ĐỐI TÁC
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Đức Minh hướng tới mục tiêu 
trở thành nhà sản xuất, tư vấn 
giải pháp, nghiên cứu và thiết 
kế thiết bị bảo quản, chiết rót bia 
- tủ đông lạnh công nghiệp - tủ 
trưng bày thực phẩm - thiết bị 
quầy bar, bếp nhà hàng hàng 
đầu, uy tín và phát triển bền 
vững tại thị trường Việt Nam và 
trong khu vực.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tạo ra giá trị sản phẩm, giá trị kinh 
tế thông qua sự đam mê, tận tâm 
từ vị thế của nhà sản xuất, đem 
đến những giải pháp tốt nhất, phù 
hợp nhất dựa trên việc nghiên cứu 
kỹ lưỡng yêu cầu, vấn đề của 
khách hàng. Chúng tôi cam kết 
cung cấp những giải pháp, sản 
phẩm, dịch vụ chất lượng nhất do 
người Việt tạo ra.
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Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chuyên môn thông qua quản lý và đào 
tạo, xây dựng môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, năng động, 
nhiệt huyết và sáng tạo.
Coi trọng đối tác, nhà cung cấp trên tinh thần hợp tác, cùng nhau phát triển 
lâu dài.

Luôn lắng nghe, thấu hiểu vấn đề để đem đến giải pháp tốt nhất cho khách 
hàng.
Chủ động học hỏi, đề xuất các phương án cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất 
và chất lượng.
Xem sáng tạo là đòn bẩy phát triển, tạo ra giá trị khác biệt trong sản phẩm 
và dịch vụ.

Cam kết chất lượng sản phẩm, hướng đến tạo ra lợi nhuận lâu dài cho 
khách hàng.
Đảm bảo chất lượng đồng bộ, ổn định, không ngừng nâng cao.
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, đúng tiến độ, 
tôn trọng cam kết với khách hàng.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công nhân viên qua các chế 
độ đãi ngộ, cung cấp các cơ hội bình đẳng, đối xử công bằng theo khả 
năng.
Cung cấp sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu 
nhanh nhất, chi phí lâu dài thấp nhất và cải thiện tiêu chuẩn sống của 
người dân, đóng góp và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cạnh tranh công bằng, lành mạnh theo quy định của pháp luật và đạo đức 
của nhà sản xuất, kinh doanh.
Tuân thủ mọi quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh.

LẤY CON NGƯỜI LÀM TRỌNG TÂM

LUÔN LẮNG NGHE, HỌC HỎI, SÁNG TẠO

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ UY TÍN

TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI

TUÂN THỦ LUẬT PHÁP VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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BAN GIÁM ĐỐC
GĐ. Vũ Văn Minh 
PGĐ. Vũ Văn Nhật

BAN KẾ HOẠCH

KHỐI THƯƠNG MẠI
Ông Vũ Văn Minh

PHÒNG MARKETING

PHÒNG KINH DOANH 
DỰ ÁN

PHÒNG KINH DOANH 
TỔNG HỢP

PHÒNG MUA HÀNG

PHÒNG SALE ADMIN 
- ĐỘI XE

PHÒNG DỊCH VỤ

 KHỐI SẢN XUẤT 
Ông Vũ Văn Nhật

PHÒNG KẾ HOẠCH 
SẢN XUẤT

PHÒNG CÔNG NGHỆ 
- KỸ THUẬT

PHÒNG QA/QC

BỘ PHẬN KHO VẬT TƯ

XƯỞNG SẢN XUẤT

TỔ GIA CÔNG TẤM

TỔ GÁ LẮP

TỔ ĐIỆN LẠNH

TỔ CHẾ TẠO

BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN

 BỘ PHẬN KHO 
THÀNH PHẨM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

PHÒNG TÀI CHÍNH 
- KẾ TOÁN

PHÒNG HÀNH CHÍNH 
- NHÂN SỰ

HÀNH CHÍNH 
- TẠP VỤ

BẾP ĂN

BẢO VỆ

KHỐI HỖ TRỢ 
Bà Nguyễn Thị Lan
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC

TIẾP NHẬN
YÊU CẦU

PHÂN TÍCH 
YÊU CẦU

TƯ VẤN
THIẾT KẾ

LẬP 
BÁO GIÁ

SẢN XUẤT & CUNG 
ỨNG THIẾT BỊ

VẬN CHUYỂN 
LẮP ĐẶT

BÀN GIAO 
HDSD 

BẢO HÀNH
BẢO TRÌ

KHÁCH HÀNG
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THỐNG NHẤT 
ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG 

- ĐƠN ĐẶT HÀNG



PHẦN II: 
NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Năng lực tài chính
Năng lực nhân sự
Năng lực cung ứng
Cơ sở vật chất và quy trình 
kiểm soát chất lượng
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BẢNG KÊ KHAI TÀI CHÍNH CÔNG TY

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

(Số liệu được cập nhật tới tháng 2 năm 2021) 

Đơn vị tính: VNĐ

Trình độ kỹ sư (15 người) 

Trình độ đại học (25 người)

Trình độ cao đẳng (16 người)

Trình độ trung cấp (6 người)

Trình độ phổ thông (53 người)

Chiếm tới gần 15% tổng số cán bộ công nhân 
viên, đội ngũ kỹ sư chính là cốt lõi tạo nên năng 
lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất của Đức Minh. 
Đây là nhóm nhân sự:

Được đào tạo bài bản về cơ khí chế 
tạo, điện lạnh, điện, điện tử tại các 
trường đại học uy tín.
 
Có hiểu biết chuyên sâu về kỹ thuật bia 
và kỹ thuật bảo quản thực phẩm. 

Giàu kinh nghiệm nghiên cứu, thiết kế 
kỹ thuật. 

Gắn bó với thực tế sản xuất tại nhà
xưởng.

Tính đến hết tháng 02 năm 2021

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

STT Tài sản Giá trị 

1 
Tổng tài sản  68.274.621.000  
Tài sản ngắn hạn  52.594.621.000  
Tài sản dài hạn  15.680.000.000  

2 

Tổng nguồn vốn  68.274.621.000  
Tổng nợ phải trả  6.721.260.566 
Nguồn vốn chủ sở hữu  25.923.000.000  

Nguồn Vốn kinh doanh  33.923.960.416  
3 Lợi nhuận trước thuế  2.133.000.023 
4 Lợi nhuận sau thuế  1.706.400.018 
5 Tổng doanh thu  69.605.000.000  
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(*Số liệu tính đến tháng 2/2021.)

6000+ 
Thiết bị bảo quản – chiết rót bia

10.000+ 
Linh phụ kiện bia

NĂNG LỰC CUNG ỨNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ 
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Hiện nay, trung bình mỗi năm, Đức Minh đảm bảo cung cấp ra thị trường:

5000+ 
Tủ đông lạnh công nghiệp

Nhà xưởng diện tích 10.000m2
Kho bãi diện tích 2000m2

QUY MÔ NHÀ XƯỞNG - KHO BÃI
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MÁY MÓC -THIẾT BỊ SẢN XUẤT
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MÁY MÓC -THIẾT BỊ SẢN XUẤT
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BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC,THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

STT Tên thiết bị Số 
lượng 

Đơn vị Xuất xứ Hãng 

MÁY CƠ KHÍ  

1 Dây chuyền cắt cuộn  inox     Nhật Bản AMADA 

2 Máy chặt tôn 2500 01 Cái Nhật Bản AAA 

3 Cẩu trục 2.5 tấn 01 Cái Việt Nam   

4 Máy cắt laser 01 Cái CN Thụy Sỹ Bystronic 

5 Máy đột AMADA 244 01 Cái Nhật Bản AMADA 

6 Máy đột AMADA 345 01 Cái Nhật Bản AMADA 

7 Máy Chấn AMADA ASTROII100 01 Cái Nhật Bản AMADA 

8 Máy Chấn AMADA 8020 01 Cái Nhật Bản AMADA 

9 Máy chấn AMADA APM - 11025 01 Cái Nhật Bản AMADA 

10 Máy chấn AMADA 1253 01 Cái Nhật Bản AMADA 

11 Máy chấn AMADA 208 01 Cái Nhật Bản AMADA 

12 Đột thủy lực 20 tấn 01 Cái Nhật Bản AMADA 

13 Đột thủy lực 85 tấn 02 Cái Nhật Bản   

14 Máy mài Bavia 01 Cái Việt Nam   

15 Máy mài chày cối 01 Cái

CáiCái

 Nhật Bản AMADA 

16 Máy mài cạnh ba via 01   Việt Nam   

17 Máy mài phẳng 01   Việt Nam DNI 

18 Robot hàn 01   Việt Nam   

 19  Máy hàn lăn 02   Nhật Bản   

20 Dây chuyền hàn chậu rửa 01   Trung Quốc   

MÁY ĐỔ XỐP - NẠP GAS - KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN 

1 Máy phun xốp 01 Cái Việt Nam   

2 Khuôn đổ xốp 30 Cái Việt Nam   

3 Máy dây chuyền lạnh 01 Cái Việt Nam   

4 Máy nạp gas tự động 01 Cái Việt Nam   
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BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC,THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

STT Tên thiết bị Số 
lượng 

Đơn vị Xuất xứ Hãng 

5 Dây chuyền hút chân không 01 Cái Việt Nam   

6 Máy test an toàn điện tự động 01 Cái Việt Nam   

7 Dây chuyền lắp ráp tủ lạnh 01 Cái Việt Nam   

8 Phòng lab và hệ thống đo lường kiểm 
tra tủ lạnh 

01 Cái Việt Nam   

9 Máy uốn ống đồng CNC 01 Cái Việt Nam   

10 Máy quấn dàn lạnh CNC 01 Cái Việt Nam   

MÁY CƠ KHÍ HẠNG NHẸ 

1 Máy cắt mài tay 60 Cái Đức Boss 

2 Máy khoan tay 80   Đức Boss 

3 Máy đánh xước inox 10 Cái Đức Boss 

4 Máy hàn tig 50 Cái Trung Quốc JASIC 

5 Máy hàn mic 2 Cái Trung Quốc JASIC 

6 Máy nén khí G19 01 Cái Châu Âu Human 

7 Máy nén khí 80Z 01 Cái Châu Âu Human 
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CÔNG NGHỆ, KĨ THUẬT
Với tầm nhìn dài hạn cùng cam kết đem đến các sản phẩm chất lượng bền bỉ, Đức Minh đã đầu tư 
xây dựng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất đồng bộ, 
hàng loạt và tối ưu theo từng công đoạn: 

Hệ thống máy cắt  và định hình phôi Amada

Công nghệ hàn lăn được ứng dụng 
 trong dây chuyền sản xuất tủ bia

Dây chuyền điện lạnh hiện đại với 

Công đoạn cắt và định hình phôi
Đức Minh hiện đang sử dụng hệ thống máy cắt và định 
hình phôi thương hiệu Amada với công nghệ điều khiển 
lập trình đảm bảo dung sai kỹ thuật siêu nhỏ:

Công đoạn điện lạnh
Bằng cách sử dụng máy móc tự động, đa tính năng, Đức 
Minh đảm bảo tạo ra những sản phẩm tối ưu công năng, 
vận hành ổn định, an toàn và bền bỉ.

• Máy laser CNC cắt bao hình phôi 
• Máy chấn gập CNC định hình phôi 
• Máy đột CNC đột chi tiết lắp ghép

Công đoạn gá lắp
Hướng tới mục tiêu tối ưu độ bền và mức độ hoàn thiện về diện 
mạo sản phẩm, Đức Minh đã sớm đầu tư vào hệ thống máy móc 
gá lắp với các thiết bị tiêu biểu như:

• Máy hàn lăn chuyên dụng cho các sản phẩm tủ bia
• Máy hàn kết cấu CNC 
• Máy phun foam bảo ôn áp lực cao với hệ thống điều khiển PLC

• Hệ thống nạp gas tự động tích hợp 3 tính năng:
  + Hút chân không tự động
  + Kiểm tra độ kín tự động
  + Nạp gas tĩnh tự động
• Máy kiểm tra an toàn điện kiểm soát đồng loạt 5 yếu tố:
+ Sức bền điện của các linh kiện điện
+ Độ cách điện
+ Điện trở tiếp địa

+ Điện áp khởi động
+ Công suất tủ

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Vật tư
nguyên liệu

Công đoạn
gia công tấm

Công đoạn
gá lắp

Công đoạn
điện lạnh

(gá lắp hoàn
chỉnh)

Kiểm tra
chất lượng 

và ngoại quan
sản phẩm

Kiểm tra
chất lượng
bán thành

phẩm

Kiểm tra
chất lượng
bán thành

phẩm

Kiểm tra
chất lượng

vật tư
nguyên liệu

Xuất xưởng

1 2 3 54

Các bước kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Đức Minh hiện đang được triển khai theo 4 giai đoạn, bám 
sát quy trình sản xuất, từ khâu vật tư đầu vào tới công đoạn hoàn thiện sản phẩm và xuất xưởng:
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                        •  Sản phẩm tiêu chuẩn

                •  Sản phẩm sản xuất

          theo yêu cầu  

•  Dự án nổi bật

SẢN PHẨM - DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

PHẦN III:

20



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
THIẾT BỊ BẢO QUẢN BIA BOM 30L - 50L EU

Phù hợp bảo quản bom bia 30L - 50L 
tiêu chuẩn EU

Diện mạo đẹp mắt, sắc nét nhờ công 
nghệ sản xuất chuyên nghiệp, đồng bộ

Linh kiện điện lạnh tiêu chuẩn, chuyên 
dụng cho thiết bị điện lạnh công nghiệp

Làm lạnh nhanh chóng, giữ lạnh ổn 
định, đảm bảo chất lượng bia tốt nhất

Kết cấu khung xương vững chắc, 
chịu được lực va đập mạnh, đảm 
bảo độ bền thiết bị cao

Kiểu dáng đa dạng, tối ưu theo đặc 
thù thị trường nội địa, cho phép tích 
hợp linh phụ kiện chiết rót tiêu chuẩn 
quốc tế

TỦ BIA KHÔ NƯỚC
KHAY RÓT

• Chế độ bảo quản: Khô nước
• Số model: 2
• Dung tích: 6 - 8 bom 50L EU

TỦ BIA KHÔ NƯỚC
 MÁY TRÊN

• Chế độ bảo quản: Khô nước
• Số model: 2 
• Dung tích: 3 - 4 bom 50L EU

TỦ BIA KHÔ NƯỚC 
MÁY DƯỚI

• Chế độ bảo quản: Khô nước
• Số model: 2 
• Dung tích: 3 - 4 bom 50L EU

TỦ BIA NƯỚC 
BÀN RÓT

• Chế độ bảo quản: Nước 
• Số model: 2
• Dung tích: 6 - 8 bom 50L EU

TỦ BIA NƯỚC 
BÀN RÓT CÓ BẢNG ĐÈN

• Chế độ bảo quản: Nước
• Số model: 2 
• Dung tích: 6 - 8 bom 50L EU

TỦ BIA KHÔ TĨNH
 KHAY RÓT

• Chế độ bảo quản: Khô tĩnh
• Số model: 1 
• Dung tích: 6 - 8 bom 50L EU
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SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
THIẾT BỊ BẢO QUẢN BIA BOM 20L US

Phù hợp bảo quản bom bia 20L 
tiêu chuẩn US
 
Diện mạo đẹp mắt, sắc nét nhờ 
công nghệ sản xuất chuyên 
nghiệp, đồng bộ, phù hợp với các 
điểm bán phân khúc trung- cao 
cấp 

Linh kiện điện lạnh tiêu chuẩn, 
chuyên dụng cho thiết bị điện lạnh 
công nghiệp 

Làm lạnh nhanh chóng, giữ lạnh 
ổn định, đảm bảo chất lượng bia 
tốt nhất

Kết cấu khung xương vững chắc, 
đảm bảo độ bền thiết bị cao 

Kiểu dáng đa dạng, tối ưu theo 
đặc thù thị trường nội địa, cho 
phép tích hợp linh phụ kiện chiết 
rót tiêu chuẩn quốc tế

TỦ BIA KHÔ NƯỚC
• Chế độ bảo quản: Khô nước
• Số model: 8 
• Dung tích: 4 - 18 bom 20L US

• Chế độ bảo quản: Khô tĩnh 
• Số model: 1
• Dung tích: 2 bom 20L US

TỦ BIA KHÔ TĨNH

TỦ BIA TÍCH HỢP LẠNH NHANH
• Chế độ bảo quản: Khô 
• Số model: 2 
• Dung tích: 4 - 6 bom 20L US

TỦ BIA KHÔ QUẠT GIÓ
• Chế độ bảo quản: Khô quạt gió 
• Số model: 10 
• Dung tích: 4 - 24 bom 20L US
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●  Chế độ làm lạnh: Nước
●  Số model: 1
●  Số đường bia: 1 đường bia

MÁY LẠNH NHANH ĐỂ GẦM

MÁY LẠNH NHANH ĐỂ BÀN
LẮP VÒI

MÁY LẠNH NHANH ĐỂ BÀN
LẮP TRỤ

●  Chế độ làm lạnh: Nước
●  Số model: 5
●  Số đường bia: 1 - 6 đường bia

●  Chế độ làm lạnh: Nước
●  Số model: 1
●  Số đường bia: 2 đường bia

SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
THIẾT BỊ CHIẾT RÓT BIA

Phù hợp sử dụng chiết rót bia trực 
tiếp

Diện mạo đẹp mắt, sắc nét nhờ 
công nghệ sản xuất chuyên 
nghiệp, đồng bộ

Linh kiện điện lạnh tiêu chuẩn, 
chuyên dụng cho thiết bị điện lạnh 
công nghiệp

Làm lạnh nhanh, nhiệt độ lạnh ổn 
định tới đầu vòi rót, đáp ứng nhu 
cầu chiết rót tức thì

Kiểu dáng đa dạng, đáp ứng tính 
linh hoạt trong lắp đặt và vận 
hành thực tế tại điểm bán, cho 
phép tích hợp linh phụ kiện chiết 
rót tiêu chuẩn quốc tế
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SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
LINH PHỤ KIỆN NGÀNH BIA
Tất cả phụ kiện ngành bia do Đức Minh phân phối đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 
từ những thương hiệu uy tín hàng đầu như Boma, Tubing, Talos, Micro Matic, ... 
Ngoài ưu điểm ngoại quan và độ bền bỉ, các sản phẩm này còn đáp ứng tốt tiêu 
chuẩn tiếp xúc thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình bảo quản, chiết 
rót bia.

CÁC NHÀ CUNG CẤP LINH PHỤ KIỆN NGÀNH BIA ĐỨC MINH ĐANG HỢP TÁC
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SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
TỦ ĐÔNG LẠNH CÔNG NGHIỆP 

Phù hợp sử dụng bảo quản lạnh 
thực phẩm phục vụ lưu trữ và vận
hành tại nhà hàng 

Diện mạo đẹp mắt, sắc nét nhờ công 
nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ

Linh kiện điện lạnh tiêu chuẩn, 
chuyên dụng cho thiết bị điện lạnh 
công nghiệp 

Làm lạnh nhanh, duy trì nhiệt lạnh 
ổn định, đảm bảo chất lượng thực 
phẩm 

Đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh nhà 
hàng 

Thiết kế được tối ưu theo điều kiện 
khí hậu và thói quen vận hành 
thực tế tại Việt Nam 

 

• Chế độ bảo quản: 
Đông, Mát 

• Số model: 6
• Dung tích: 500L, 
1100L, 1750L
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TỦ ĐỨNG 
CÁNH INOX

• Chế độ bảo quản: 
 Đông, Mát, Đông và 
Mát

• Số model: 9 
• Dung tích: 600L, 

1100L, 1750L

• Chế độ bảo quản: Đông, Mát 
• Số model: 16
• Dung tích: 200L, 230L, 260L, 
300L, 310L, 410L, 560L

TỦ BÀN CÁNH INOX

TỦ BÀN CÁNH KÍNH
• Chế độ bảo quản: Mát
• Số model: 8 
• Dung tích: 200L, 230L, 260L, 
300L, 310L, 410L, 560L

TỦ ĐỨNG
CÁNH KÍNH

TỦ BÀN SALAD
• Chế độ bảo quản: Mát 
• Số model: 3 
• Dung tích: 280L, 330L, 440L

Dải nhiệt độ: Đông: -18 ~ 0 độ C 
                     Mát: 0~10 độ C

Đa dạng kiểu dáng và sức chứa



SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU

Đáp ứng công năng vận hành, phù 
hợp với mục đích sử dụng thực tế 

Linh kiện điện lạnh tiêu chuẩn từ 
các thương hiệu uy tín 

Thẩm mỹ đẹp mắt 

Sản phẩm xuất xưởng được áp 
dụng mọi chính sách và quy trình 
tương đương sản phẩm hàng loạt

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo 
hành trách nhiệm, uy tín với 100% 
linh kiện chính hãng

Với ưu thế về nền tảng kỹ thuật và sự chủ động trong sản xuất, Đức Minh có thể 
đáp ứng tốt các đơn hàng thiết kế riêng, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp như làm đá 
lạnh tinh khiết kích thước lớn, bảo quản và trưng bày rượu vang, ...Các sản 
phẩm sản xuất đơn chiếc theo yêu cầu của Đức Minh luôn đảm bảo các yếu tố:

TỦ SALAD QUẦY KÍNH 
GOLDEN GATE

MÁY LÀM ĐÁ PHA LÊ

TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN 
4 CÁNH KÍNH

TỦ RƯỢU VANG
3 CÁNH KÍNH

TỦ ĐỨNG 2 CÁNH KÍNH
MỞ 2 BÊN
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DỰ ÁN NỔI BẬT
NHÓM DỰ ÁN THIẾT BỊ INOX QUẦY BAR

 
 
 

Linh phụ kiện tiêu chuẩn được nhập 
khẩu từ các thương hiệu uy tín

Hệ thiết bị có tính đồng bộ cao giữa 
thiết bị inox và thiết bị điện lạnh, được 
sản xuất theo các module độc lập, dễ 
dàng vận chuyển, lắp đặt

Thiết kế thông minh, tiện dụng, phù 
hợp với hệ thống quầy bar và cách 
vận hành của người Việt, tối đa hóa 
công năng sử dụng của thiết bị

Dịch vụ bảo hành uy tín, trách nhiệm

QUÁN CAFE HAN HỘI AN NHÀ HÀNG VUVUZELA CẦU GIẤY
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDD
Tổng giá trị: 188.518.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Quán bar
Thời gian hoàn thành: 18 ngày

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ 
Cổng Vàng
Tổng giá trị: 287.392.050VNĐ
Dịch vụ: Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Nhà hàng
Thời gian hoàn thành: 20 ngày

HÒA BÌNH GREEN CITY - 505 MINH KHAI
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hòa Bình
Tổng giá trị: 336.575.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt 
thiết bị
Loại hình điểm bán: Bar bia
Thời gian hoàn thành: 20 ngày

Thiết bị inox quầy bar luôn là nhóm sản phẩm dự án thế mạnh của 
Đức Minh với hàng loạt ưu điểm đáng chú ý:

Thiết bị được sản xuất trên dây 
chuyền máy móc công nghệ cao, đáp 
ứng yêu cầu khắt khe về công năng, 
thẩm mỹ, chất lượng và độ bền

Nhà sản xuất giàu kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tư vấn và cung cấp các giải 
pháp, đảm bảo phương án thiết kế tối 
ưu
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NHÀ HÀNG LEGEND SEAFOOD & HOTPOT NHÀ HÀNG TERRACO SKY BAR,
33, 35 HÀNG DẦU

NHÀ HÀNG PAVILION - VINPEARL HẠ LONG NHÀ HÀNG PEPPER 1 - VINPEARL PHÚ QUỐC
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinpearl 
chi nhánh Phú Quốc
Tổng giá trị: 850.000.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Quán bar 
Thời gian hoàn thành: 45 ngày

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinpearl  
chi nhánh Quảng Ninh
Tổng giá trị: 699.105.000VNĐ
Dịch vụ: Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Nhà hàng
Thời gian hoàn thành: 20 ngày

Chủ đầu tư: Khách sạn Lafosinia
Tổng giá trị: 680.000.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Quán bar
Thời gian hoàn thành: 40 ngày

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại 
Việt
Tổng giá trị: 522.005.000VNĐ
Dịch vụ: Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Nhà hàng
Thời gian hoàn thành: 30 ngày

NHÀ HÀNG 21 GAM - 26 TRƯƠNG HÁN SIÊU
Chủ đầu tư: Công ty Cổ  Phần Thương Mại Và DV 21 
GAM
Tổng giá trị: 350.000.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Quán bar
Thời gian hoàn thành: 30 ngày
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DỰ ÁN NỔI BẬT
NHÓM DỰ ÁN THIẾT BỊ BẾP NHÀ HÀNG

 
 

Linh phụ kiện tiêu chuẩn được nhập khẩu 
từ các thương hiệu uy tín

Hệ thiết bị có tính đồng bộ cao giữa thiết bị 
inox và điện lạnh, được sản xuất theo quy 
cách độc lập, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt

Sản phẩm có chất lượng tốt, độ bền bỉ ấn 
tượng, chống chịu tốt trước các yếu tố ăn 
mòn, ẩm ướt trong môi trường bếp chế 
biến

Thiết kế thông minh, tiện dụng, phù hợp 
với đặc trưng nhà hàng và cách vận hành 
của người Việt, tối đa hóa công năng sử 
dụng của người Việt

Dịch vụ bảo hành uy tín, trách nhiệm

HAVEN COFFEE & RESTAURANT
- HỒNG BÀNG (HẢI PHÒNG)

NHÀ HÀNG KAMPONG CHICKEN HOUSE

Chủ đầu tư: Haven Coffee & Restaurant
Tổng giá trị: 950.000.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Nhà hàng
Thời gian hoàn thành: 30 ngày

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ 
Anh Minh
Tổng giá trị: 1.228.650.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Nhà hàng
Thời gian hoàn thành: 40 ngày

Với nhóm dự án thiết bị bếp nhà hàng, 
Đức Minh cung cấp các bộ sản phẩm 
lớn bao gồm đầy đủ bếp, quầy inox và 
tủ bảo quản. Trong vai trò đơn vị tư 
vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết 
bị, Đức Minh đã cho thấy nhiều lợi thế 
nổi bật như:

NHÀ HÀNG

Thiết bị được sản xuất trên dây chuyền 
máy móc công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu 
khắt khe về công năng, thẩm mỹ, chất 
lượng và độ bền

29



DỰ ÁN NỔI BẬT
NHÓM DỰ ÁN THIẾT BỊ BẢO QUẢN 
KẾT HỢP TRƯNG BÀY THỰC PHẨM

 
 

Linh phụ kiện tiêu chuẩn được nhập 
khẩu từ các thương hiệu uy tín

Cửa kính chuyên dụng có độ xuyên 
sáng cao, tích hợp trở sấy ngăn đọng 
sương cùng hệ thống đèn LED, tối ưu 
hiệu quả trưng bày

Hệ thiết bị có tính đồng bộ cao, tối ưu 
theo đặc thù điểm bán

Thiết kế sản phẩm được tối ưu theo 
điều kiện vận hành thực tế và thói 
quen sử dụng của người Việt

Dịch vụ bảo hành uy tín, trách nhiệm

SIÊU THỊ HOA QUẢ MIA FRUIT KHÁCH SẠN FOURPOINTS
Chủ đầu tư: Hệ thống siêu thị hoa quả Mia Fruit
Tổng giá trị: 156.920.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị    
Loại hình điểm bán: Cửa hàng thực phẩm sạch
Thời gian hoàn thành: 20 ngày

Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Alpha 
Nam tại miền Trung
Tổng giá trị: 244.530.000VNĐ
Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Loại hình điểm bán: Quán bar
Thời gian hoàn thành: 30 ngày

Với nền tảng kinh nghiệm sản xuất tủ 
đông lạnh công nghiệp, Đức Minh là đơn 
vị có ưu thế nổi bật ở nhóm dự án tư vấn 
thiết kế - cung cấp và lắp đặt thiết bị bảo 
quản kết hợp trưng bày thực phẩm:

Thiết bị được sản xuất trên dây 
chuyền máy móc công nghệ cao, đáp 
ứng yêu cầu khắt khe về công năng, 
thẩm mỹ, chất lượng và độ bền

30



Năm sản xuất: 2021 
Phụ trách nội dung: Vũ Thị Thanh Thanh - Hoàng Thị Nam Phương 

Số liệu và thông tin được cập nhật tới tháng 2 năm 2021
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Marketing - Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đức Minh
Số điện thoại: 0243 3581 465 hoặc 0936 053 998

NHÀ SẢN XUẤT NỘI ĐỊA



LIÊN HỆ :

Tel: 0243 3581 465
Mobile: 0936 344 788/ 0934 597 967

Email: sale@ducminhdienlanh.vn
Website: www.ducminhhoreca.com

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Km10 Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Hà Nội


