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hướng về tự nhiên. 

nghĩ đến giải pháp tồn tại cùng môi trường. 

mang lại cuộc sống tươi đẹp hơn dựa trên nền tảng công nghệ. 

Made In Korea 



Reliable Innovative 
Eco-

friendly Competitive 

 Mirae Industry Co., Ltd. có được như ngày hôm nay kể từ khi 

sáng lập vào năm 2009 là nhờ triết lý doanh nghiệp mang lại môi 

trường sạch dựa trên nền tảng công nghệ. 

  
 Là doanh nghiệp sản xuất, chế tạo vật liệu cấp thoát nước, vật liệu 

xây lắp kiến trúc, vật liệu hồ ga và xây dựng dân dụng. Mirae 

Industry Co., Ltd là công ty đi đầu về công nghệ sở hữu hàng loạt 

70 bằng sáng chế và chứng chỉ do cơ quan nhà nước cấp nhờ 

phát triển công nghệ thông qua viện nghiên cứu độc lập của Công 

ty. 

 
 Mirae Industry Co., Ltd. đã và đang thực hiện trực tiếp toàn bộ 

các công đoạn từ khâu phát triển và thiết kế sản phẩm cho đến 

khâu tạo khuôn và sản xuất, nghiệm thu sản phẩm tại nhà xưởng 

riêng của Công ty. Nhờ vậy mà Công ty luôn có thể phát triển dòng 

sản phẩm phản ánh đúng yêu cầu và nhu cầu của khách hàng, 

thông qua việc trang bị cơ sở tạo khuôn mà sản phẩm mới được ra 

mắt nhanh chóng, thông qua cơ sở sản xuất đạt quy mô lớn mà 

Công ty có thể phát huy năng lực sản xuất sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn hàng đầu với khoảng thời gian phù hợp nhât. 

 
 Thêm vào đó, Công ty được công nhận về tính an toàn của sản 

phẩm thông qua việc sở hữu hàng loạt chứng chỉ đa dạng bao gồm 

chứng chỉ ISO, chứng chỉ đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, chứng chỉ 

đạt tiêu chuẩn cấp nước và hiện đang được phân tích/đánh giá liên 

tục về hiệu suất sản phẩm thông qua các cơ quan đánh giá thí 

nghiệm độc lập. 

 
 Trong tương lai, Mirae Industry Co., Ltd cam kết rằng sẽ không 

tiếc công sức và tiền của vào đầu tư và nghiên cứu không ngừng 

để cung ứng giải pháp tổng thể cho công cuộc tạo dựng môi 

trường sạch. 
 

Xin cám ơn. 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 



LỊCH SỬ 

 

 

 

 

 • Thành lập pháp nhân Mirae Industry Co., Ltd. 

• Được công nhận là Doanh nghiệp trẻ triển vọng 
• Đạt được chứng nhận ISO 9001:2008 

 

• Ra mắt Ban phát triển tạo khuôn 

• Nhận giải thưởng Doanh nghiệp ưu tú gây ấn tượng -UBND huyện Seongju 

• Nhận giải đặc biệt Doanh nghiệp trẻ triển vọng -Cục doanh nghiệp vừa & nhỏ 

• Won Hàn Quốc giải thưởng sáng chế lớn cho một Meter Box Bìa tại Văn phòng Cục Sáng chế 

• Cài đặt và vận hành 150, 250, 450 và 850 tấn máy ép phun nhựa 

• Được thành lập Jeong Bok nghiệp (Bán buôn) 

• Bắt đầu để sản xuất vật liệu xây dựng 

• Thay đổi tên và kinh doanh loại Mirae nghiệp (Manufacturer) 



Hố gom nước bẩn có tính năng điều chỉnh độ cao 

M-3   • Co do cao den 850mm  nen tuy theo y thich su dung 
 

• 100Φ / 125Φ  : 2 co cua cho nuoc vao 
• 150Φ  : 1 va duong thay nuoc ra ngoai  

Được cấu tạo ở dạng hình trụ có tính năng điều 

chỉnh độ cao theo đơn vị 50mm với mức tối 

thiểu là 600mm và tối đa là 850mm. 

PP tái chế 

Do tay cầm được gắn trên nắp đậy nên có 

thể sử dụng khá tiện khi cần kiểm tra. 

Do gioăng cao su nằm ở 

cửa gom nước và cửa xả 

nước nên có thể kết nối 

với ống dẫn một cách dễ 

dàng, đồng thời, còn có 

tính năng chống rò rỉ 

nước khá ưu việt. 

Do được thiết kế ở dạng hình trụ giúp chịu 

được địa áp mặt bên khiến tiết diện được 

thu nhỏ nên tính thi công khá ưu việt. 
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Hố thu nước mưa có tính năng điều chỉnh độ cao 

                                     M-44   

• Co do cao den 960mm  nen tuy theo y thich su dung 
• 100mm~300mm co cua cho nuoc vao, va duong thay nuoc ra ngoai  

PP tái chế 

 Do có rãnh và vành điều chỉnh ở mặt ngoài phần 
trên thân hố nên có thể điều chỉnh độ cao theo 
mức cần thiết. 

 Phần trên · dưới của thân hố được 
thiết kế ở dạng hình tròn nên có độ 
bền chịu được biến dạng và hư vỡ do 
địa áp khá ưu việt. 

 Do phần trên · dưới của thân hố có thể xoay được 
nên có thể thi công một cách rắn chắc giúp chỉnh 
vừa khít góc mặt đường và vị trí ống thoát nước 
một cách chính xác. 
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Hố thu nước mưa  
co the su dung xung quoanh ben ngoai nha 

                                 M-37 (L)  

Co thung kich co nho 

PP tái chế 

Co the duy chuyen  len  

tren va xuong 

Khong nang ne va de dang duy chuyen 

Co nap day rat an toan 

 Chiều cao của cửa có thể được điều chỉnh một cách tự do, nâng 

cao năng xây dựng trong khi đúc bê tông, do đó xây dựng lỗi có 

thể được ngăn ngừa bằng cách lắp các khoảng cách giữa mặt đất 

và đường ống nước. 

M-37 (M) M-37 (S) 
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Màng ngăn chặn mùi hôi M-36 

Màng ngăn chặn mùi hôi M-35 

 Các hố ga thoát nước như ở chợ hoặc khu thương nghiệp hiện tại đang bị ô nhiễm bởi một số yếu tố khiến mùi hôi 
phát ra khá nghiêm trọng làm cho cư dân quanh vùng khó chịu và các chất ô nhiễm ở hố ga thoát nước trở thành địa 
điểm lý tưởng cho các loại côn trùng sinh sôi nảy nở. 
 Sản phẩm được cấp bằng sáng chế này được thiết kể nhằm giải quyết triệt để các vấn đề nêu trên cùng một lúc. 

Our problem solving product  

  Nắp đậy cao su được gắn vào phần dưới thân chậu được mở ra khi nước tràn vào, và đóng lại khi không có nước nên 
có thể ngăn chặn 100% mùi hôi và sự xâm nhập của chuột hoặc côn trùng có hại. 

Hinh dang ben trong 

Our problem solving product  

 Màng ngăn chặn mùi hôi của sản phẩm như ảnh trên có thể xả 

nước được khi nước chảy vào và có đặc trưng ngăn chặn được 100% 

mùi hôi phát ra từ nước bẩn do nắp đậy được ngăn chặn một cách 

tự động ở trạng thái nước ngưng chảy. Ngoài ra, do có màng ngăn 

chặn nên chuột hoặc gián vvv không thể bò vào được. 
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Hinh dang ben trong 

(Bo phan su dung ben trong cua thung M-37)         



Bồn tách nước·dầu 
  Là sản phẩm dùng để lọc đợt 1 chất dầu tích tụ trong dòng nước bẩn được xả ra từ gia đình hoặc nhà hàng. 

Duong vao  cua khong khi 

Duong  hung 

nuoc mua 
Duong thay 

nuoc ra 

Cho chua dau mo 

 cho Ioc  

nuoc sach 

Loi ra cua ra 

Rolọc các chất thải thực 
phẩm 

Làm ngăn chặn các 
chất rắn 

- Một phần lượng không khí được dat 
vào bên trong sản phẩm vì vậy nó rất 
dễ dàng để cài đặt 
 

- Phát khí được đặt bên trong của sản 
phẩm 
 

- Co the su dung trong nha va ben 
ngoai nha 
 

- Co ong ngan chang dau hoac thuc an 
thay ra ngoai 

H 

W 

L 

Đặc trưng  
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 Là ống xả nước lệch tâm dạng trượt M-8   

Do tấm inox phần trên có thể dịch chuyển sang 

trái·phải nên có thể thao tác chỉnh khít một cách 

chính xác tùy theo trạng thái của mặt đất. 

Co the dieu chinh duoc do cao hon 

them mot chuc 

Co chan dung nen rat vung dang 

Co do cao tu 150mm den 210mm 

• Kich co : Φ50, Φ75, Φ100 
• Chieu rong : 200 x 200 mm 

Precise, Tight, Flexible 

Chậu xả nước đa 

mục đích 

M-11 

Chậu xả nước 

thông thường 

M-10 

Chậu xả nước 

 tổng thể 

M-9 

Chậu xả nước có tính 

năng điều chỉnh độ cao 

M-10H 
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Other Products • Kich co : Φ50, Φ65 Φ75, Φ100 
• Chieu rong : 150 x 150 mm, 200 x 200 mm 



 Chậu xả nước xẻ rãnh đa năng  

                                                            M-17   
  Có thể kết nối để kéo dài độ dài của chậu xả nước và phần khe nối vừa 

rắn chắc giúp mang lại lợi ích đáng kể trong việc tiết kiệm kinh phí mua 

phụ kiện khiến việc quản lý hàng tồn kho trở nên dễ dàng hơn. 

Dễ cố định vào cốp pha khi đổ bê tông. 

Giải quyết triệt để mối bận 

tâm về mùi hôi phát ra sau 

khi thi công bằng giải pháp 

ngăn chặn mùi hôi một 

cách hoàn hảo. 

• Kich co : Φ75  
• Chieu rong : 150mm x 1000mm 

For more information > www.miraeindustry.com 
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Other Products 

 Ống xả nước 

hành lang 

M-31 

 Ống xả nước ban công · 

hành lang có  tính năng 

điều chỉnh độ cao 

M-31H 

  Ống xả nước 

tầng thượng 

 
M-32 

 Chậu thoát nước 

tổng thể dùng cho 

máy giặt  

M-29, 30 



Dieu chinh do cao 

duoc 15mm mot lan 

Các bề mặt có rãnh tạo ra một kết 

nối chặt chẽ để xây dựng 

     lo danh cho dinh de dong xuong nen 
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Khớp nối định hình có tính năng điều chỉnh độ cao          

                                                        M-12   Là khớp nối được sử dụng để xả nước bẩn sinh hoạt đa dạng như nước 
từ bồn cầu hoặc bồn rửa mặt trong vật thể kiến trúc. 

Khớp nối xuyên qua dầm xà  

có tính năng điều chỉnh độ dài M-16 

 Có thể điều chỉnh độ cao tối thiểu từ 290mm đến tối đa là 

510mm giúp sử dụng tiện lợi bắc vào tường chắn hoặc dầm 

xà của vật thể kiến trúc. 



Là sản phẩm tạo lối dẫn đi xuyên qua đường ống như các loại ống dẫn hoặc 

dây diện mắc vào tường hoặc trần nhà của các loại vật thể kiến trúc 

  Khớp nối xuyên ống có tính năng điều chỉnh độ cao   

                                                                        M-15   

Dieu chinh do cao 

duoc 20mm mot lan 

Chịu tác động ánh sáng 

và mạnh mẽ 

lo danh cho dinh de  

dong xuong nen 
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Chiều cao:  

120mm~200mm,  

150mm ~ 270mm,  

200mm ~ 360mm. 

 

Construction sleeves with height adjustment function 
 
Là sản phẩm tạo lối dẫn đi xuyên qua đường ống như các loại ống dẫn hoặc dây diện mắc vào tường hoặc 
trần nhà của các loại vật thể kiến trúc.  
  Điểm bất tiện của các sản phẩm hiện hữu là người thi công phải tìm mua khớp nối sao cho vừa tầm các 
chiều cao đa dạng đúng theo độ cao bê tông của vật thể kiến trúc.  Nhưng khớp nối này thì khác, do có thể 
điều chỉnh được độ cao của khớp nối một cách dễ dàng ngay tại chỗ nên có thể thi công một cách rắn chắc 
và thu lại lợi ích đáng kể trong việc tiết kiệm kinh phí mua phụ kiện khiến việc quản lý hàng tồn kho trở nên 
dễ dàng hơn. 

   



B 
Tính năng điều chỉnh 

A 

18 / 19 

Example 

Kích thước cố định 

120~200mm 

150~270mm 

200~360mm 

 



Chứng nhận 

Báo cáo thử nghiệm 

Được cấp bằng sáng chế về phát minh và 

thiết kế 

Phần thưởng 

Total 44 Patents of invention,  
22 Registrations of Design, and 5 Utility models 

Bạn có thể xem chi tiết tại trang web của chúng tôi 
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Events 

2013. 11. Daegu, Korea 

2016. 3. Busan, Korea 

2016. 6. Chicago, U.S. 
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2014. 11. Manila, Philippines 



Mirae Industry Co., Ltd. 
www.miraeindustry.com 
 
Main Sales Office 
153, Jucheon-ro, Seongju-eup, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea 
Business Registration Number :510-81-23019 
Tel : +82-54-932-4355 
Email us at : export@miraeindstry.com 
 
ⓒ November 2016 Mirae Industry Co., Ltd. 
 
 


