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Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại
Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thiên Hà (GTH)
được thành lập năm 2014 bởi các thành viên
đã từng trải qua nhiều năm kinh nghiệm
trước khi thành lập công ty, tạo dự và phát
triển mạnh mẽ.

Lời đầu tiên, Công Ty TNHH KD TM
DV XNK Thiên Hà xin gửi lời chúc
sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất
đến Quý Khách Hàng, Quý Doanh
Nghiệp ngày càng phát triển và
thành công !
Công ty chúng tôi cũng xin gửi lời
cảm ơn chân thành nhất tới những
khách hàng đã và đang cho phép
chúng tôi trở thành người bạn đồng
hành cũng như đã dành sự tín nhiệm
và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà
chúng tôi cung cấp.

Đề ra giá trị hoạt động đó là “bảo vệ môi
trường, bảo vệ cuộc sống”, Gạch Thiên Hà
luôn yêu cầu chặt chẽ về chất lượng xanh của
tất cả các chủng loại sản phẩm. Sử dụng
nguồn nguyên liệu xanh nhằm tiết kiệm tài
nguyên thiên nhiên quốc gia, hệ thống dây
truyền nhập khẩu Italy hiện đại, quá trình sản
xuất không nung đốt, hệ thống xử lý chất thải
khoa học là yêu cầu hàng đầu với Gạch Thiên
Hà. Chúng tôi hướng tới một môi trường xây
dựng xanh, đảm bảo chất lượng cuộc sống tối
ưu cho tất cả mọi người.

Với mục tiêu “Không ngừng phát triển hướng
tới tương lai”. Gạch Thiên Hà khẳng định sẽ
luôn đầu tư tâm huyết cùng nỗ lực không
ngừng để khẳng định vị thế của mình trong
thị trường vật liệu xây dựng không nung, phụ
liệu cho ngành xây dựng trong nước.

GẠCH TERRAZZO
LÁT VỈA HÈ

Gạch Terrazzo Thiên Hà là sản phẩm gạch không nung, dùng cho các
công trình vỉa hè đường, lát sân nhà, sân để xe hơi, lát công viên, sân
trường học, sân nhà thờ, đền chùa, resort, khu đô thị, khu dân cư, nơi sinh
hoạt công cộng, bể bơi, khu chung cư, ….

Gạch Terrazzo Thiên Hà (mã sản phẩm GTH) được sàn xuất và hoàn
thiện bề mặt theo công nghệ của Úc, đạt được giá trị thẫm mỹ theo tiêu
chuẩn Châu Âu. Sản phẩm được thiết kế riêng biệt cho các công trình
resort, khách sạn sao, sân vườn biệt thự, sảnh chính các trung tâm hành
chính trọng điểm, v.v..
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GẠCH TỰ CHÈN
MÁC CAO
Gạch tự chèn Thiên Hà được đáng giá là một sản phẩm mang tính bước ngoặt
của sự phát triển mới đối với công nghệ xây dựng nói chung và công nghệ bê
tông nói riêng.
Gạch tự chèn Thiên Hà đã được nghiên cứu từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20
ở Pháp và Cannada, với các đặc tính vượt trội so với bê tông thường như độ lưu
động lớn, có cường độ nén rất cao (từ 60- hơn 80 MPa), cườngdđộ uốn lớn (khi sử
dụng cốt sợi) 15-40 MPa, môđun đàn hồi cao từ 50-60GPa, độ thấm thấp và độ
bền rất cao.
Với sự cải tiến đáng kể về các tính chất cơ lý, Gạch tự chèn Thiên Hà có một số
ưu điểm vượt trội so với bê tông thông thường và các loại bê tông cường độ cao
khác
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