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Trong giai đoạn kinh tế phát triển và hội nhập, chúng tôi hiểu rằng vấn đề an
toàn lao động luôn được các doanh nghiệp quan tâm và đặt lên hàng đầu. Vì
vậy Dương Ngọc không ngừng thay đổi và phát triển để cho ra đời các sản phẩm
quần áo đồng phục đẹp, mang lại sự thoải mái, an toàn cho người mặc.
Được thành lập tại Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam - trên mảnh đất với hơn 25 năm
truyền thống của ngành Dệt may, Dệt may Dương Ngọc có kinh nghiệm lâu năm
trong lĩnh vực Dệt và May quần áo Bảo hộ lao động, các khâu sản xuất như: lựa
chọn sợi dệt, lựa chọn màu nhuộm, cắt, may thành phẩm, hoàn thiện... đều được
đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo cho ra thành phẩm
là những bộ quần áo bảo hộ lao động chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.
Với phương châm hành động “Chiến thắng các mục tiêu bằng sức sáng tạo và
tình yêu lao động”, Đội ngũ Dương Ngọc luôn không ngừng sáng tạo, đổi mới
đồng thời cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết để đáp lại niềm tin từ phía khách hàng.
Được cùng đồng hành với các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn lao động
là niềm vui của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng!
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Thay mặt Công ty TNHH Dệt May Dương Ngọc xin gửi tới Quý khách hàng lời
chào thân ái, lời chúc thành công và mong muốn được hợp tác!
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THƯ NGỎ

GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG!
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TRANG PHỤC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Chất liệu vải cao cấp mang lại sự thoải mái cho người mặc, không sùi lông và
không phai màu; các đường may 2 kim chắc chắn và được di bọ tại những vị trí
quan trọng như: túi quần, túi áo, đỉa quần… tạo ra những sản phẩm bền và tính
thẩm mỹ cao, thuận tiện khi sử dụng.
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SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
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QUÝ KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN
DỆT MAY DƯƠNG NGỌC
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Đơn vị SẢN XUẤT TRỰC TIẾP từ Dệt
vải đến may hoàn thiện, không qua
trung gian thương mại. Tối ưu chi phí
đảm bảo GIÁ THÀNH HỢP LÝ nhất
đến với khách hàng.

Đội ngũ CB CNV tận tâm, nhiều năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc,
luôn không ngừng nỗ lực nâng cao
nâng suất và CHẤT LƯỢNG.

Bảo hành 6 tháng, đổi/trả hàng
100% nếu khách hàng không hài
lòng.

Giao hàng ĐÚNG HẸN
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TẠI SAO
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CHỨC NĂNG
MÁY SẢN XUẤT

Máy 2 kim cố định
Máy 4 kim

------------------------------------------------------

MÁY MAY

20

Máy 2 kim móc xích
MÁY CẮT

Máy ép mex

------------------------------------------------------

SẢN LƯỢNG BÌNH QUÂN/ THÁNG

Máy cắt
Máy vắt sổ

MÁY CHUYÊN DỤNG

50.000 sản phẩm

Máy may công nghiệp 1 kim
Máy 1 kim dao xén

DIỆN TÍCH SẢN XUẤT

100

THIẾT BỊ

Máy chặt
Bàn cắt
MÁY HOÀN THIỆN

Máy thùa khuyết
Máy đính cúc
Máy đóng ore
Giàn máy Tajima
Máy thêu
Máy đinh nút
Máy ủi
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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DỆT MAY DƯƠNG NGỌC KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN ĐỂ
ĐEM LẠI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TỐT NHẤT CHO KHÁCH HÀNG!
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