
Top 10 Địa chỉ sản xuất đồng phục lao động,
đồ bảo vệ quán ăn, nhà hàng, trường học, spa,
công sở

Bảng giá may đồng phục

bảo vệ, bảo hộ lao động

uy tín nhất

Thiết kế đồng phục chất lượng cao - Địa chỉ sản xuất đồng phục quán ăn

- Ở đâu làm đồng phục trường quốc tế - Địa chỉ sản xuất đồng phục áo

khoác

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, June 19, 2022

/EINPresswire.com/ -- Xưởng may đồng phục lao động Dony

Những sản phẩm đồ bảo hộ lao động của Dony không những được

các công ty trong nước tin tưởng mà còn được mang xuất khẩu sang

nước ngoài. Những loại vải may quần áo bảo hộ đa dạng cùng với

nhiều ngành nghề khác nhau. Tùy vào chọn lựa của nhu cầu từng

đối tượng mà công ty sẽ sử dụng các loại vải khác nhau nhưng độ

dày và chất lượng đồng phục bảo hộ lao động vẫn bảo đảm đủ tiêu

chuẩn.

Chất liệu vải dày dặn, ngăn ngừa các tại hại đến từ bên ngoài dính

vào cơ thể gây hại cho da. Những loại vải may quần áo bảo hộ tuy

dày nhưng lại có độ khoáng khí, và thấm hút mồ hôi tốt. Điểm nổi

trội mà tôi có thể thấy được ở tại Dony đó là tính chuyên nghiệp

trong làm việc. Tiến độ may nhanh, và có cam kết rõ thời gian.

Điểm mạnh của Xưởng may Dony:

Giá gốc ngay từ xưởng giúp tiết kiệm 20% chi phí cho công ty, doanh nghiệp

Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ lẫn chất lượng sản phẩm

Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) & gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật

mặc lên form chuẩn đẹp như thiết kế mẫu

Có khả năng pha trộn nhiều loại vải cùng với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe

từ phía khách hàng

Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% bảo đảm chất lượng & thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi

sản phẩm đạt yêu cầu

Làm trọn gói từ nguyên liệu cho đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm và cả khâu giao hàng tận

nơi

http://www.einpresswire.com
https://www.einpresswire.com/article/559119447/x-ng-may-ng-ph-c-uy-t-n-b-c-giang-b-n-n-n-bi-t


Báo giá dịch vụ may đồng phục bảo hộ lao động minh bạch và rõ ràng

Bảo đảm các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, độ bền màu, thời gian xù lông, chỉ số hóa chất gây dị

ứng, sự co dãn, bong tróc, tĩnh điện, khô thoáng, vô trùng, cách nhiệt

Thông tin liên hệ

+ Xưởng mẫu - Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

+ Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh

+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 1900 9449

+ Hotline: 0901893234 (Ms Ánh) | 0906718123 (Ms Mỹ Linh)

+ Email: dongphuc@dony.vn

+ Website: dongphuc.dony.vn

>> Báo giá quà tặng doanh nghiệp

Công ty Sư Tử Vàng

Công ty Sử Tử Vàng là 1 trong 8 xưởng may đồng phục bảo hộ lao động TPHCM uy tín nhất. Sư

Tử Vàng đơn vị uy tín được thành lập vào năm 2009. Sau 1 thời gian hoạt động cùng quá trình

phát triển, công ty đã & đang mở rộng hoạt động tại nhiều lĩnh vực như đồ bảo hộ lao động,

đồng phục công sở.

Đồng phục Phú Quý

Được đông đảo mọi người biết đến là 1 địa chỉ chuyên may đồng phục uy tín trên địa bàn

TPHCM. Đồng phục Phú Quý mang tới cho mọi người tất cả các loại đồng phục với đủ mọi ngành

nghề như:  đồng phục công sở, đồ bảo hộ, nhà hàng khách sạn…

Saigon Uniform

Saigon Uniform là công ty chuyên tư vấn, và thiết kế các loại áo thun đồng phục bảo hộ lao động

cho tổ chức hay doanh nghiệp. Cùng với nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống xưởng may hiện

đại. Do đó, Saigon Uniform có thể tự tin là 1 địa chỉ mà bất kỳ ai có nhu cầu về đồng phục đều có

thể tin tưởng lựa chọn.

Công ty may mặc Việt LA

Trong suốt khoảng thời gian qua, Việt LA đã khẳng định cho mọi người thấy rằng đây là 1 địa chỉ

luôn thay đổi & phát triển để có thể trở thành 1 thương hiệu đẳng cấp. Hiện Việt LA chuyên cung

cấp những loại hình dịch vụ hàng đầu về đồng phục từ việc tư vấn, thiết kế, sản xuất cho đến

đóng gói…tất cả đều được Việt LA chăm chút một cách rất kỹ lưỡng.

Viet Style

https://www.einpresswire.com/article/566926721/b-o-gi-9-m-u-qu-t-ng-doanh-nghi-p-cho-kh-ch-h-ng-p-r
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Viet Style là 1 trong các công ty may đồng phục bảo hộ lao động cực kỳ uy tín & tin cậy tại

TPHCM. Điều này đã được chứng minh qua số lượng khách hàng ngày 1 tăng theo thời gian tại

đây. Với nhiều năm lăn lộn trong ngành này cũng như sở hữu 1 hệ thống cực kỳ quy mô, Viet

Style luôn tự học hỏi & nổ lực phát triển để mang đến cho khách hàng những mẫu sản phẩm

hấp dẫn nhất.

Đồng phục Việt Phúc

Công ty Việt Phúc là xưởng may chuyên cung cấp những loại sản phẩm đồng phục bảo hộ lao

động thời trang đa dạng mẫu mã từ nhiều ngành nghề khác nhau bao gồm: đồng phục học sinh,

đồng phục nhà hàng, đồng phục bảo hộ, áo thun đồng phục vaf đồng phục ý tế…Đây chắc chắn

sẽ là 1 địa chỉ khiến cho bạn vô cùng hài lòng và ưng ý.

May thời trang Sài Gòn

Xưởng May Thời Trang Sài Gòn đã có nhiều năm hoạt động trong ngành may mặc thời trang

đồng phục cho nhiều công ty, doanh nghiệp tại TPHCM. Đội ngũ nhân viên của công ty luôn tâm

huyết về nghề & luôn nỗ lực hết mình để có thể làm ra các sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất, cùng với

giá thành cạnh tranh nhất.
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