HEATMASTER B.V. chuyên v0 tính toán, thi/t k/ và cung c&p các h3 th7ng nhi3t
trên tàu thCy và ngoài khi, ch&t lu nhi3t, n<c nóng ho-c v)n hành hi n<c.
TE nm 2002, chúng tôi ã phân ph7i và l*p -t hn 300 h3 th7ng trên toàn th/ gi<i
cho t&t c$ các lo"i tàu thCy. Vào nm 2005, chúng tôi thi/t l)p vn phòng "i di3n t"i
Th?ng H$i 1 phAc vA khách hàng Trung Qu7c. K1 tE th=i i1m ó, s7 l?ng n
-t hàng cCa chúng tôi tng nhanh chóng. M;t s7 l?ng l<n x>ng óng tàu và chC
tàu Trung Qu7c sF dAng Heatmaster. Hi3n t"i, chúng tôi có hn 50 h3 th7ng l*p -t
ch4 tính riêng > Trung Qu7c.
TrA s> chính và phng ti3n h: tr? s$n ph(m chính cCa Heatmaster B.V. ?c -t t"i
Hà Lan. Vn phòng "i di3n Heatmaster > Th?ng H$i cung c&p t&t c$ các lo"i s$n
ph(m cCa Heatmaster và h: tr? các s$n ph(m cho t&t c$ các dG án > Trung Qu7c.
Chúng tôi ã "t hàng 'u cCa chDng nh)n ISO-9001.
Vi3c giao hàng ?c phê chu(n dGa theo chDng nh)n cCa vi3c phân lo"i:
HÀNG H#I: Chúng tôi có hn 20 nm kinh nghi3m trong lnh vGc lu ch&t nhi3t, h3
th7ng n<c nóng và h3 th7ng hi n<c.
Tùy thu;c vào tính ch&t cCa các lo"i hàng hóa và tàu chuyên ch>, chúng tôi thi/t k/ h3
th7ng thích h?p mà hi3u qu$, n gi$n và kinh t/.
Xuyên su7t h3 th7ng này, chúng tôi tính toán sG hao nhi3t và kh$ nng cCa 7ng xo*n
gia nhi3t. Chúng tôi cung c&p m;t h3 th7ng hoàn ch4nh bao g8m: h3 th7ng phA, máy
s>i trên khoan, t9 máy phát i3n hi n<c, 7ng xo*n gia nhi3t úc s,n và h3 th7ng
i0u khi1n nhi3t ;.
Chúng tôi cung c&p ki/n thDc chuyên dAng cho vi3c t7i u các gi$i pháp nhi3t.
7i v<i các lo"i hàng hóa khô và tàu ch> container, chúng tôi có th1 thi/t k/ m;t h3
th7ng hoàn ch4nh bao g8m cân b+ng nhi3t và <c tính kh$ nng cCa 'u máy.
Ó CHÍNH LÀ CHÚNG TÔI
Trong lnh vGc kinh doanh này, chúng tôi n
gi$n ch4 là t7t nh&t, là hàng 'u trong vi3c cung c&p các gi$i pháp t7i u cho các h3
th7ng nhi3t cCa b"n > m6i ni, t"i b&t k th=i i1m nào. Chúng tôi t8n t"i cho khách
hàng cCa chúng tôi. Do v)y, chúng tôi t8n t"i b>i vì b"n.
Hãy 1 Heatmaster xF l h3 th7ng nhi3t cCa b"n.
D5CH V@ VÀ LINH KI2N: ;i ng kH thu)t cCa chúng tôi phAc vA b"n 24 gi= m:i
ngày.
Vn phòng cCa chúng tôi ?c -t t"i Jian Nan Shipping Building, Th?ng H$i.
THI.T K. VÀ TRÁCH NHI2M: Công ty cCa chúng tôi có ;i ng kH s lành
ngh0 và giàu kinh nghi3m có kh$ nng lên k/ ho"ch và thi/t k/ sG s*p -t hoàn ch4nh.
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