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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SƠN HÀ 

Ngày thành lập chính thức: 17/11/1998. Qua 8 năm liên tục phát triển mạnh mẽ, hiện nay Công ty 
Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm gia dụng và công nghiệp: 

• Bồn chứa nước sạch dùng cho hộ gia đình và công nghiệp (rượu bia, thiết bị xử lý nước 
công nghiệp và hoá chất…), 

• Chậu rửa INOX, 
• Ố́ng thép trang trí và công nghiệp, 
• Đồ nội thất bằng thép không rỉ, 
• Thiết bị nhà bếp... 

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà hiện đang tiến hành sản xuất kinh doanh tại 4 địa điểm chính:  

• Xưởng sản xuất I đặt trùng địa điểm với văn phòng Công ty tại 360 Giải Phóng - Thanh 
Xuân - Hà Nội chuyên sản xuất các mặt hàng bồn chứa nước bằng INOX và nhựa. 

• Nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm - Hà Nội chuyên sản xuất 
các sản phẩm ống thép, chậu rửa INOX và cung cấp bán thành phẩm cho xưởng sản xuất I. 

• Chi nhánh I tại Thành phố Hồ Chí Minh là mô hình thu nhỏ của Công ty Cổ Phần Quốc Tế 
Sơn Hà, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng chủ đạo của Công ty như bồn chứa nước các 
loại, chậu rửa và ống thép INOX. 

• Chi nhánh II là đầu mối phân phối các sản phẩm của công ty ở Hải Phòng và các khu vực 
phụ cận. 

 

Cách đây khoảng hơn chục năm, khi thị trường xuất hiện hàng loạt bồn chứa nước Sơn Hà, cùng 
một số loại bồn inox đã ra đời rải rác trước đó, nếp sinh hoạt của người dân các đô thị lớn bắt đầu 
thay đổi. Họ thay thế những giếng, những bể nước truyền thống bằng bồn chứa nước inox hiện đại, 
sáng đẹp và đảm bảo vệ sinh.  
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Sau 10 năm nỗ lực phát triển, từ một xưởng sản xuất bồn chứa nước, đến nay trở thành Công ty CP 
Quốc tế Sơn Hà với rất nhiều các sản phẩm đa dạng từ thép không gỉ (inox) như bồn nước, chậu 
rửa, thiết bị nhà bếp, đặc biệt ống thép công nghiệp và trang trí, Sơn Hà đã mang lại nhiều tiện ích 
đáng kể cho các ngành công nghiệp và đời sống người dân. Với những thành tựu nổi bật trong sản 
xuất kinh doanh ngành thép không gỉ, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, 
vừa qua Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của một doanh nghiệp Việt 
Nam tiêu biểu. 

Không thể phủ nhận Sơn Hà là một công ty điển hình của Việt Nam đi lên từ hình thức quy mô nhỏ 
(xưởng sản xuất) lên quy mô lớn (công ty TNHH, sau đó là công ty cổ phần). Nhanh nhạy học hỏi 
công nghệ tiên tiến của thế giới, nắm bắt nhu cầu thị trường của Việt Nam, Công ty CP Quốc tế Sơn 
Hà (tiền thân là Công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà) đã nhận thức được tầm quan trọng, mức độ 
thiết yếu của các sản phẩm từ thép không gỉ trong sản xuất và đời sống tiêu dùng tại Việt Nam.  

Với đặc tính chống ăn mòn, chịu được nhiệt độ cao, đảm bảo vệ sinh, bề ngoài sáng đẹp, có khả 
năng chịu lực, dễ gia công, thời gian sử dụng cao và có thể tái chế, thép không gỉ đang được sử 
dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày và trong rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Sơn Hà 
nhập khẩu thép không gỉ dạng cuộn, tấm từ Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ - những quốc gia sản 
xuất thép hàng đầu thế giới, sau đó cán hoặc cắt để sử dụng sản xuất các sản phẩm phong phú từ 
thép không gỉ như bồn chứa nước, chậu rửa, ống inox công nghiệp và trang trí, thiết bị nhà bếp...  

Hiện nay Sơn Hà là nhà sản xuất ống inox công nghiệp hàng đầu Việt Nam, sản phẩm này được 
kiểm tra chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, được dùng cho các nhà máy lọc 
dầu, gas, nhà máy bia và hệ thống ống nước cao cấp... Công ty cũng đang tập trung phát triển mặt 
hàng tiềm năng: thiết bị nhà bếp, với đa dạng chủng loại: bếp ga, hút khói, bồn rửa, máy sấy bát, vòi 
nước tại thị trường Việt Nam. Nhãn hiệu thiết bị nhà bếp Casterix được định vị là bộ sản phẩm nhà 
bếp cao cấp chiếm lĩnh thị trường người dân có thu nhập cao. Với các dòng sản phẩm đa dạng của 
mình, Sơn Hà đang vươn lên trở thành tập đoàn công nghiệp tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. 

Song song với các hoạt động kinh doanh, Sơn Hà còn thể hiện là doanh nghiệp có cái tâm rất Việt 
Nam. Các chương trình bảo trợ xã hội đã trở thành hoạt động truyền thống của công ty, góp phần 
xây dựng văn hóa công ty. Không chỉ thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với cộng 
đồng, những hoạt động đó còn xuất phát từ chính truyền thống nhân ái của người Việt. Tại Lễ đón 
nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Kỷ niệm 10 năm thành lập vừa qua của công ty, Sơn Hà đã 
công bố hoạt động bảo trợ xã hội trao tặng 15 bộ thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng Thái 
Dương Năng trị giá 100.000.000 VND cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Hoạt động từ thiện xã hội 
của công ty cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên văn hóa doanh nghiệp của Sơn Hà. 

Bồn nước INOX  

• Sản phẩm được sản xuất bằng vật liệu SUS 304 tuyệt hảo của Nhật bản, có độ cứng vững, 
độ bền rất cao.  

• Sản xuất trên dây chuyền công nghệ của  
Nhật bản và hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000.  

• Sản phẩm đa dạng, nhiều chủng loại, thuận 
lợi cho việc lựa chọn cho căn nhà của bạn.  

• Bảo hành kỹ thuật 7 năm. 
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BỒN NƯỚC SƠN HÀ 

Bồn ngang 

 

Chủng loại 
Đường kính 

thân bồn 
(mm) 

Chiều dài thân 
bồn (mm) 

Chiều cao cả 
chân (mm) 

Chiều rộng 
cả chân 
(mm) 

SHN500 760 950 910 810 
SHN700 760 1170 910 810 
SHN1000 960 1170 1130 1010 
SHN1000 980 1170 1160 1030 
SHN1200 1050 1170 1220 1090 
SHN1500 960 1750 1130 1010 
SHN1500 1200 1170 1440 1250 
SHN2000 1200 1450 1440 1250 
SHN2000 1380 1170 1620 1450 
SHN2500 1200 1750 1440 1250 
SHN2500 1380 1450 1620 1450 
SHN3000 1380 1750 1620 1450 
SHN4000 1420 2360 1660 1500 
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Bồn đứng 

 

Chủng loại 
Đường kính 

thân bồn 
(mm) 

Chiều dài thân 
bồn (mm) 

Chiều cao cả 
chân (mm) 

Chiều rộng 
cả chân 
(mm) 

SHD500 760 950 1510 830 
SHD700 760 1170 1720 830 
SHD1000 960 1170 1830 1040 
SHD1000 980 1170 1840 1120 
SHD1200 1050 1170 1850 1160 
SHD1500 960 1750 2400 1130 
SHD1500 1200 1170 1830 1390 
SHD2000 1200 1450 2110 1500 
SHD2000 1380 1170 1860 1500 
SHD2500 1380 1450 2115 1500 
SHD3000 1380 1750 2415 1500 
SHD4000 1380 1920 2575 1500 
DHD5000 1420 2930 3615 1500 

Cách phân biệt bồn nước Sơn Hà 
Để phân biệt bồn nước Sơn Hà chính hãng và bồn nước Sơn Hà làm nhái: Trên bồn Sơn Hà chính 
hãng có in thời hạn bảo hành 7 năm và in nhãn hiệu Sơn Hà, chữ Sơn Hà nhỏ bằng hộp diêm được 
in chìm trên bồn chứ không phải sơn nên khó làm nhái. 

THÁI DƯƠNG NĂNG 
Thái Dương Năng sử dụng nguyên liệu ống chân không Hi-tech 3 lớp 
lõi vàng,vỏ bình bằng inox,chân đế bằng inox cao cấp và công nghệ 
hiện đại mang nguồn năng lượng bền bỉ,vô tận của mặt trời đến cuộc 
sống. Cảm nhận sự tiện nghi của cuộc sống mới, tận hưởng một sức 
khoẻ dồi dào và góp phần bảo vệ môi trường với bình nước nóng 
năng lượng mặt trời Thái Dương Năng  

Nguyên lý hoạt động: 
 Hệ thống hoạt động theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên và hiện 
tượng hiệu kính lồng kính bức xạ nhiệt để biến đổi quang năng thành 
nhiệt năng và bẫy nhiệt để thu giữ lượng nhiệt này. Năng lượng mặt 
trời được hấp thụ tại bề mặt thiết bị(ống chân không) sẽ đun nóng nước, do quá trình đối lưu nhiệt 
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tự nhiên(chênh lệch tỉ trọng giữa nước nóng và nước lạnh) nên nước nóng tại bình bảo ôn sẽ tăng 
lên. Quá trình này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi nhiệt độ nước trong bình bảo ôn bằng nhiệt độ của 
nước tại thiết bị ống chân không hấp thụ nhiệt. 

Một số chú ý khi lắp đặt Thái Dương Năng 
- Máy lắp được trên cả mái nghiêng hoặc mái bằng. 

- Vị trí lắp đặt phải thoáng đạt,không bị che khuất ánh sáng mặt trời. 

- Bồn cấp nước lạnh phải đặt cao so với mặt sàn từ 80 - 100 cm. 

- Hướng tối ưu là hướng nam chếch tây 10 -15 độ. 

- Nguồn nước cấp cho bình năng lượng cao hơn chân bồn tối thiểu 1m. Trong trường hợp không 
đạt yêu cầu này, cần phải lắp thêm bình nước phụ để cấp nước tự động cho bình Thái Dương 
Năng. 

Bảng thông số kỹ thuật 

CHỦNG LOẠI KÍCH CỠ THÂN BÔN 
(Dài * Rộng * Cao mm) 

Thái Dương Năng 15 ống(120L) 1150*1690*1100 
Thái Dương Năng 18 ống(140L) 1350*1690*1100 
Thái Dương Năng 21 ống(160L) 1550*1690*1100 
Thái Dương Năng 24 ống(190L) 1750*1690*1100 
Thái Dương Năng 27 ống(220L) 1950*1690*1100 
Thái Dương Năng 30 ống(250L) 2150*1690*1100 
Bình nước phụ 60L và phao điện  
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