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Giới thiệu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường ĐĂK BÌNH xin chân
thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ
của chúng tôi. Với phương châm “Hợp tác thân thiện –
Phát triển bền vững”, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ
tốt nhất tới quý khách hàng, đồng hành cùng doanh nghiệp
Việt Nam phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường
ngày càng xanh sạch đẹp.

Giá trị cốt lõi

Với bề dày kinh nghiệm của ban lãnh đạo và của toàn thể
nhân viên, công ty ĐẮK BÌNH ngày càng chuyên nghiệp và
hiện đại, luôn cập nhật và ứng dung công nghệ tiên tiến, trở
thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trên toàn Việt Nam.

Tầm nhìn

Đăk Bình sẽ trở thành một trong những
công ty hàng đầu về việc cung cấp các
giải pháp toàn diện, chuyên nghiệp trong
ngành công nghiệp xử lý nước cấp và
nước thải tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến
các công nghệ, giải pháp, sản phẩm và
dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng
gia tăng của khách hàng và cải thiện môi
trường sống.
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Trách nhiệm

Tiến bộ

Kỷ luật

Đăk Bình hiểu rằng, môi
trường cần được bảo vệ và
bảo tồn, vì chất lượng cuộc
sống và sự phát triển của xã
hội. Vì vậy, với mỗi dự án
chúng tôi thực hiện, chúng tôi
luôn tỉ mỉ và trách nhiệm, luôn
đảm bảo mang đến giải pháp
tốt nhất cho khách hàng và
môi trường.

Đăk Bình luôn tiên phong
cho sự tiến bộ, luôn cập
nhật và ứng dụng công
nghệ mới, tạo điều kiện cho
cán bộ công nhân viên có
môi trường để khai thác và
phát triển tiềm năng của
chính mình.

Đi liền với trách nhiệm,
chúng tôi kỉ luật và chính
xác, đảm bảo hiệu quả và
tiến độ dự án. Mỗi dự án là
một công trình mà chúng tôi
góp phần bảo vệ môi trường,
vì cuộc sống người Việt.

Lĩnh vực hoạt động

Dự án đã thực hiện

Công ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Đăk Bình là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường bao
gồm cung cấp các hóa chất, các thiết bị, tư vấn - thiết kế - thi công các công trình xử lý nước cấp nước thải.

Cung cấp hóa
chất, thiết bị xử lý
nước SUZE
(GE Wter-USA) và
các sản phẩm thiết
bị môi trường
chất lượng cao

Thiết kế, lắp đặt, vận
hành bảo trì và
chuyển giao công
nghệ hệ thống xử lý
nước cấp, nước thải
Tư vấn báo cáo
môi trường

XỬ LÝ NƯỚC CẤP LÒ HƠI
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiện: xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Hạng mục thực hiện: Hệ thống xử lý nước khử silica
Công suất: 25 m3/giờ

XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT BỘT GIẶT
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Địa điểm thực hiện: KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai
Hạng mục thực hiện: Hệ thống khử khoáng nước (Demin)
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Công suất: 10m3/giờ

XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT XI MẠ

XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Eldovina

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Đúc Chin Chen Fuh Việt Nam

Địa điểm thực hiện: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa,
Long An

Địa điểm thực hiện: Cụm CN Thị trấn Bến Lức, Thị Trấn Bến
Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Long Định, Cần Đước,
Long An

Hạng mục thực hiện: Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước
tinh khiết RO
Công suất:

Hạng mục thực hiện: Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước
tinh khiết RO

10m3/h

Công suất: 1m3/giờ

XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT VÀ SINH HOẠT

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Cons

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng
(NUTIFOOD)

Địa điểm thực hiện: Chung cư SAIGON MIA, xã Bình Hưng,
huyện Bình Chánh, TP. HCM
Hạng mục thực hiện: Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát
nước

Địa điểm thực hiện: KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương
Hạng mục thực hiện: Thi công công lắp đặt hệ thống xử lý
nước thải sản xuất và sinh hoạt
Công suất: 1000m3/ngày
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XỬ LÝ NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN/ HỒ CÁ CẢNH
Với các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hay hồ
cá cảnh, môi trường nước an toàn, sạch khuẩn là
yếu tố vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để lọc sạch
nước với quy mô lớn mà không ảnh hưởng đến
sức khỏe cũng như hệ sinh thái thủy - hải sản
trong hồ cần kỹ thuật xử lý chuyên nghiệp. Hiểu
được nỗi lo của các doanh nghiệp, Đắk Bình cung

cấp giải pháp xử lý lọc đa tầng (lọc các cặn bẩn vô
cơ - hữu cơ và hóa chất có trong nguồn nước),
sau khi qua hệ thống lọc đa tầng, nước sẽ được
xử lý vi sinh bằng tia cực tím đèn UV loại bỏ triệt
để các vi sinh vật nguy hại, mang lại nguồn nước
sạch, ổn định trên diện rộng, nhanh chóng, hiệu
quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi.

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

01

02

03

04

Tiết kiệm
nước

Tiết kiệm thời
gian thay nước

Tiết kiệm
chi phí

Tiết kiệm
nhân công

Nước vệ sinh bể
có thể tuần hoàn
tận dụng lại nguồn
nước

Thời gian lưu nước
lâu tạo điều kiện
thuận lợi cho cá
thích nghi phát
triển

Chi phí đầu tư thấp
Tiết kiệm diện tích
(phương pháp lọc
đa tầng được kết
hợp giữa 2 hệ
thống lọc thô và lọc
tinh)

Hệ thống hoạt
động tự động, có
thể kết hợp với béc
phun nước tạo môi
trường cảnh quan
thẩm mỹ (thích hợp
cho quán coffe,
villa, biệt thự...)

XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT SỮA
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng
(NUTIFOOD)
Địa điểm thực hiện: KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giống Thủy Sản Nam Dương Việt Nam

Hạng mục thực hiện: Nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp
sản xuất từ 30m3/h lên 90m3/h

Hạng mục thực hiện: Hệ thống xử lý nước thủy sản

Địa điểm thực hiện: Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận
Công suất: 20 m3/giờ
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HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC ĐÓNG CHAI/ SẢN XUẤT ĐÁ ĂN
Nước là nguồn sống thiết yếu cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người. Để mang đến cho
khách hàng nguồn nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2009 an toàn cho người dùng, Đăk Bình cung
cấp Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 1000 l/ h, loại bỏ hoàn toàn các ion muối, khoáng trong nước, mang
lại chất lượng nguồn nước đầu ra đạt yêu cầu về chất lượng và quy trình sản xuất nước đóng chai đá cây,
đá viên tinh khiết, không bị đục, vẩn.

Khách hàng tiêu biểu
Hệ thống xử lý
nước tinh khiết RO

Đá cây bị đục là do hàm lượng khoáng chất,
muối trong nước đầu vào gây ra
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Đá cây thành phẩm tại hộ gia đình ông Thanh Sang
(Tx Vĩnh Châu-Tỉnh Sóc Trăng), sau khi xử lý qua
hệ thống lọc nước tinh khiết RO

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐẮK BÌNH
A: 25/20 Đường 22, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM
T: 08.220.220.80T / 08. 5716. 5716
E: info@ dkb-envi.com W: www.dkb-envi.com

