C?a cu?n song ngang : C?a cu?n Song Ngang INOX 201

C?a cu?n Song Ngang INOX 201

C?a cu?n Song Ngang INOX 201

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
C?a cu?n Song Ngang INOX 201
Công ty Fuco là doanh nghi?p chuyên s?n xu?t và l?p ??t c?a kéo ?ài Loan, c?a cu?n, c?a lõi thép uPVC, nhôm kính, c?a g? nh?p kh?u,…
Inox 304 là lo?i Inox ph? bi?n và ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay trên th? gi?i. Inox 304 chi?m ??n 50% l??ng thép không g? ???c s?n xu?t trên
toàn c?u. Và ? Úc thì con s? này dao ??ng t? 50%-60% l??ng thép không g? ???c tiêu th?. Inox 304 ???c s? d?ng trong h?u h?t các ?ng d?ng ?
m?i l?nh v?c. B?n có th? th?y inox 304 ? m?i n?i xung quanh cu?c s?ng hàng ngày c?a b?n nh?: Xoong, ch?o, n?i, thìa, n?a, bàn, gh?, ?? trang
trí…
C?a cu?n sang ngang.
cua cuon song ngang
• C?a cu?n song ngang ???c gia công t? inox 201 ho?c 304, ch?ng ?n mòn, g? sét, ?? bóng sâu, b?n ??p.
• T?o s? thông thoáng mà v?n an toàn.
• S? d?ng v?t li?u inox 304 ho?c inox 201
L?p c?a x?p, C?a x?p, C?a x?p ?ài Loan, Giá c?a x?p ?ài Loan, C?a x?p ?ài Loan cao c?p, C?a x?p ?ài Loan lo?i t?t nh?t, Tìm nhà phân ph?i
c?a x?p ?ài Loan, C?a x?p ?ài Loan t?i Hà N?i, C?a x?p CN ?ài Loan, Cua xep dai loan
nan cua cuon song ngang inox
cua cuon song ngang
cua cuon song ngang
cua cuon song ngang
• Không g? sét, ?? an toàn cao.
• ??m b?o thông thoáng cho m?i công trình.
• H?ng n?m không m?c công s?n s?a b?o d??ng, ?? b?n v?nh c?u.
• Thích h?p s? d?ng b?o v? cho các công trình : Showroom, trung tâm th??ng m?i, kho hàng, bi?t th? ….
phu kien song ngang inox
1. C?n c?:
- Yêu c?u l?p ??t
- K? ho?ch s?n xu?t
- L?p ??t tu?n, tháng
- N?ng l?c th?c t?;
+ Nhân công
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+ Công c?
- D?ng c? và thi?t b? b?o h?
- An toàn lao ??ng
+ Trình ?? tay ngh? công nhân
2. Tài li?u s? d?ng:
- B?n v? thi?t k? t??ng ?ng
- Ph??ng án thi công .
- Phi?u k?t qu? kh?o sát
- Tiêu chu?n t? công b? c?a Công ty v? s?n ph?m.
3. Chu?n b?:
Là trách nhi?m c?a ??i tr??ng ??i l?p ??t công trình; Nhóm tr??ng c?a
t?ng nhóm l?p ??t ???c phép th?c hi?n n?u ???c phân b? c?a ??i tr??ng.
Công tác chu?n b? bao g?m: Phân lo?i s?n ph?m c?n l?p ??t theo ph??ng án thi công:
v? trí l?p ??t, m?c ?? khó kh?n, trình t? thi công.
- Ph?i k?t h?p v?i b? ph?n v?n chuy?n, th? kho thành ph?m ?? làm th? t?c giao
- Nh?n t?i chân công trình.
- Làm th? t?c giao – nh?n v?t t?
- Ph? ki?n r?i s? l?p cho s?n ph?m t?i chân công trình.
- Công c?, d?ng c?, thi?t b? nâng – h?, thi?t b? an toàn lao ??ng dùng cho thi
công.
- ?i?n ngu?n thi công
- ?ánh giá l?i th?c tr?ng công trình: hi?n tr?ng c?a t??ng, m?t b?ng thi công,
???ng v?n chuy?n…
4. Th?c hi?n:
M?i ho?t ??ng trong ph?n này ???c giám sát và ?ánh
giá b?i nhân viên Giám sát k? thu?t L?p ??t.
- Nhóm tr??ng ch? huy phân b? s?n ph?m t? chân công trình vào khu v?c c?n l?p
??t sao cho:
+ ?úng ch?ng lo?i, ?? s? l??ng.
+ Phù h?p v?i ph??ng án thi công.
c?a cu?n song ngang

Nh?n xét
S?n ph?m này ch?a có ?ánh giá.
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