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Công ty cổ phần Module 9



                                                THÔNG TIN CHUNGGENERAL INFORMATIONCẤU TRÚC DOANH NGHIỆPCOMPANY STRUCTUREHội đồng quản trịBan giám đốcPhòng Phòng Phòng Phòng Xưởngkinh hành chínhdoanh kế toán nhân sự dự án sản xuấtTrưng, TP.Hà Nội..
  Nhà máy : Xã Hạ Mỗ – Huyện Đan Phượng – TP.Hà Nội
  Điện thoại : 0902 493 429
  Email : module9contruction@gmail.com  Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MODULE 9
   Tên tiếng anh : MODULE 9 JOINT STOCK COMPANY   

                                              Tên giao dịch           :   MODULE 9 CONTRUCTION
  Mã số thuế : 0108618200
  Trụ sở chính : Số 189 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà

  Đại diện theo : Đỗ Văn Hải  – Giám đốcpháp luậtCông ty cổ phần Module 9 Kính gửi tới Quý đối tác lời Chúc sức khỏe may mắn và thành công! 

Module 9 là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Thiết kế-Sản xuất-Cung 
cấp các sản phẩm bê tông. Với những công nghệ tiên tiến cùng đội ngũ sáng tạo, có tay nghề 
cao, Module 9 mang đến những sản phẩm tốt nhất về Sàn bê tông, Tường hiệu ứng bê tông, Đồ 
nội ngoại thất bằng chất liệu bê tông với kiểu dáng và màu sắc phong phú. 

Module 9 trân trọng gửi đến Quý đối tác bộ hồ sơ năng lực của Công ty với mong muốn cung 
cấp thêm lựa chọn về vật liệu đến Quý đối tác. 

Rất mong có cơ hội được phục vụ Quý đối tác, 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Module 9 Joint Stock Company would like to send our partners wishes for good health, luck and 
success! 

Module 9 would like to send to you the partners the company  profile of the company with the 
desire to provide more material choices to your partners. 

We hope to have the opportunity to serve our partners, Sincerely thank  you! 

 

ĐỖ VĂN HẢI 
Giám đốc/Managing director 

Module 9 is one of the leading companies in Vietnam in the field of Design-Production-Supply  
of Concrete products. With advanced  technology  and  creative team,  skilled, Module  9 bring 
the best products  on the concrete  floor,  wall effect concrete,  indoor and outdoor furniture 
using materials Concrete Designs and rich colors. 
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Gạch ốp trang trí 3D

7 8

Gạch 3D là vật liệu trang trí chất lượng cao, đẹp, bền và thân 
thiện môi trường. Được sản xuất thủ công từ những công 
nhân lành nghề và kiến trúc sư. Sản phẩm có khả năng tạo 
hiệu ứng 3 chiều với ánh sáng, thổi hồn nghệ thuật vào 
không gian.

Bề mặt sáng bóng, tính thẩm mỹ cao 
phù hợp với không gian hiện đại. Màu 
sắc, kích thước đa dạng theo tấm, tấm 
vuông, chữ nhật, Cường độ chịu lực tác 
dụng lớn. Hạn chế khe hở trên bề mặt, 
vệ sinh nhanh chóng dễ dàng
Độ dày 15mm, 18mm, 20mm, 25mm.
Dễ dàng bảo trì đánh bóng lại như mới 
sau vài năm sử dụng.

Mr Hải: 0902.493.429                       betonlab.vn@gmail.com Mr Hải: 0902.493.429                       betonlab.vn@gmail.com

2 Terrazo



Sàn bê tông mài3
Gạch lát đường4
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Bê tông mài là loại vật liệu thay thế cho gạch, vật liệu tự nhiên và có rất nhiều tính 
năng tuyệt vời mà các vật liệu cùng loại không thể có như chống ẩm, thấm, rêu 
mốc. Ngày nay nó ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nội thất. Màu sắc đa 
dạng, phong phú.
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Betonlab xin trân trọng giới thiệu các 
dòng sản phẩm chính và các công trình 
Betonlab đã thi công
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Gạch bê tông dẻo5 Gạch thông gió6
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Gạch bê tông dẻo là sản phẩm mới, có nhiều tính năng ưu việt như chống nước, 
chống cháy, chống nấm mốc, với bề mặt, hoa văn, màu sắc đặc biệt, đa dạng. Độ 
dày chỉ 2-3mm giúp giảm tải khi ốp, dán trang trí tường nội, ngoại thất và có thể 
thay thế cho các vật liệu khác bởi giá thành phù hợp, dễ thi công.
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Bàn ghế7
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bàn ghế chất liệu bê tông có độ bền vượt trội, chất liệu và kiểu dáng khác biệt, sang 
trọng, chống chịu với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam tốt hơn so với các chất liệu khác. 
Có thể dùng cho cả nội, ngoại thất với kiểu dáng, màu sắc theo yêu cầu riêng
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Bồn tắm8 Chất liệu dễ tạo hình, độ bền cao, dễ nhuộm màu hay trang trí hoa văn tùy theo sở 
thích của khách hàng, có thể khảm gạch, gốm, đá tự nhiên bên ngoài để tăng tính 
nghệ thuật và độc đáo. 

Lavabo9 Lavano là một sản phẩm mang tính nghệ thuật cao, được chế tác bằng thủ công. bàn 
tay khéo léo của người thợ.Các sản phẩm có thể được đúc theo thiết kế riêng.
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Quầy bar, chậu cây10
Quầy kệ bê tông với ưu điểm là sản phẩm tạo ra có sự liền khối về hình thức 
và độ bền cao hơn 1 số dòng vật liệu khác. Hoa văn, màu sắc tùy ý theo 
thiết kế

Vữa hiệu ứng11vữa hiệu ứng là sự sáng tạo mới mẻ nhằm tạo ra sản phẩm có giá thành phù 
hợp nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng bề mặt trang trí độc đáo mà chỉ có Vữa hiệu 
ứng (sơn bê tông) mới tạo ra được.
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Lò sưởi trang trí12

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

VỮA HIỆU ỨNG
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