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Quý khách hàng thân mến!
Sự lớn mạnh của Công ty cổ phần GREENHOUSES VIỆT 
NAM ngoài sự nỗ lực của các cán bộ, công nhân viên 
của công ty còn có sự ủng hộ của quý vị khách hàng. 
Hiểu được Sự tin tưởng của khách hàng dành cho 
Công ty chúng tôi. Công ty luôn lấy khách hàng làm 
kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của mình. 
Công ty GREENHOUSES đã, đang và sẽ mãi là người bạn 
thân thiết của quý vị khách hàng, dù trong hoàn cảnh 
nào Công ty chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang đến cho 
khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

1. SỨ MỆNH CỦA GREENHOUSES

Greenhouses với trách nhiệm mang tới cho khách 
hàng sản phẩm máy lọc nước, tư vấn giải pháp và 
chuyển giao công nghệ hệ thống lọc, xử lý nước công 
nghệ cao dân dụng và công nghiệp, đảm bảo chất 
lượng đáp ứng tối đa yêu cầu xử lý nguồn nước của 
quý khách hàng “LÀM CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH HƠN” - Đó 
cũng là cam kết về những sản phẩm và dịch vụ: “TỐT 
NHẤT” mà chúng tôi đã, đang và sẽ làm vì quý khách 
hàng!

2.SẢN PHẨM CỦA GREENHOUSES

Greenhouses luôn theo đuổi sự hoàn thiện về công nghệ thông qua những thông tin về sự thay đổi của môi trường, nguồn nước tại 
Việt Nam mà chúng tôi có được, từ đó nghiên cứu, tìm tòi phát triển sản phẩm mới phù hợp hơn đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách 
hàng dựa trên quan điểm, nhu cầu của khách hàng. GREENHOUSES là một Công ty chuyên nghiên cứu, phát triển, nhập khẩu các thiết 
bị xử lý nước có quy mô lớn, đã thiết lập quan hệ hợp tác tổ chức nghiên cứu khoa học với các công ty sản xuất linh kiện hàng đầu 
thế giới như: Mỹ , ITALIA, HOLLOND, LB NGA, JAPAN, GERMANY, KOREA, TAIWAN,… Các sản phẩm của Công ty chúng tôi đa dạng về 
chủng loại, mẫu mã, công nghệ tiên tiến nhất.

Trong quá trình sử dụng nước  sinh hoạt hàng ngày trong gia đình bạn có gặp rất nhiều vấn đề như:

•	 Nước sinh hoạt hay xuất hiện những cặn bẩn, rong rêu, bùn, đất…sử dụng lâu ngày bể bị đóng bẩn dưới đáy, quanh thành bể.. 
tạo cảm giác nước bẩn, không an toàn.

•	 Các thiết bị vệ sinh như như vòi  nước, vòi tắm nóng lạnh, bồn cầu, 
đường ống nước, nền nhà tắm, những chỗ ứ nước… bị hoen rỉ, xỉn màu, 
ố vàng theo thời gian dẫn đến việc bạn phải thay thiết bị mới do bị hỏng 
không dùng được hoặc để đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn nhà.

•	 Các thiết bị như lồng máy giặt, vỏ bình nóng lạnh, bình đun nước… có 
mảng bám, đóng cặn làm hoen rỉ, hư hại thiết bị nhanh hơn.

•	 Đun nước lâu sôi, đồ ăn, thức uống có vị ngang, hay giặt quần áo cần 
phải cho nhiều chất tẩy rửa, bột giặt…

Nên sử dụng hệ thống lọc tổng đầu nguồn để bảo vệ các thiết bị điện cao cấp 
trong gia đình
Đây đều là hiện tượng trong nước sinh hoạt nhà bạn có nhiều các tạp chất, 
thành phần hóa học như sắt, phèn, canxi... độ cứng cao.
Trong khi tắm, rửa mặt, vệ sinh cá nhân những chất này dễ dàng xâm nhập vào 
cơ thể gây nên các loại bệnh về đường hô hấp, tim, phổi, da, tóc… cực nguy 
hiểm. Vì vậy nước sinh hoạt chất lượng không tốt có thể ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức khỏe của người sử dụng đặc biệt là trẻ em.
Nước tắm không đảm bảo dẫn đến các bệnh hô hấp, tim, phổi

Vậy Bạn có muốn bảo vệ sức khỏe gia đình tốt hơn không? Bạn có muốn 
nâng cao tuổi thọ của các thiết bị điện nước trong gia đình bạn lâu hơn không?
Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm điện hơn 10% so với chi phí bạn đang phải trả cho bình nóng lạnh, ấm đun nước… hàng tháng. 
Hoặc quần áo của bạn hoàn toàn có thể sạch sẽ, mềm mại hơn rất nhiều chỉ với lượng bột giặt ít hơn….
Hãy sử dụng cho gia đình bạn một hệ thống lọc tổng ngay đầu nguồn nước với công suất 1200 - 1500L/h để giải quyết các vấn đề trên.
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GIẢI PHÁP LỌC NƯỚC TOÀN BỘ NGÔI NHÀ CỦA GREENHOUSES

BỘ LỌC TỔNG 3 CẤP GREENHOUSES

Cấu hình hệ thống:
•	 Lọc sơ cấp + Lọc tổng + Lọc làm mềm Greenhouses

Các chức năng của hệ thống:
•	 Lọc sơ cấp: Lọc các tạp chất, huyền phù, các tạp chất lơ lửng có kích thước lớn 0,5 Micro, lọc trong.
•	 Lọc tổng: Bộ lọc tổng hoá chất và kim loại nặng, trầm tích phù xa (tạp chất cặn bẩn). Hợp chất hữu cơ và vô cơ 

lơ lửng trong nước, loại bỏ Clo, loại bỏ màu và mùi vị tanh hôi có trong nước. Khử Fe và Mn, TOC và Amoni (Fe, 
Mn, TOC, +NH4+…)

•	 Lọc làm mềm  Greenhouses: Hấp thụ CaCo3 ở dạng ion, loại bỏ Canxi và Magie trong nước đưa nước về là nước 
mềm. Nước tồn tại ở dạng nước mềm sẽ tốt cho sức khoẻ…

Thời gian bảo trì và phục vụ:
•	Đối với hệ thống van thông minh thì thời gian bảo trì là 5 - 6 tháng
•	Đối với hệ thống van Autovan thì được cài đặt tự động hoàn toàn mặc định

NƯỚC MÁY THÀNH PHỐ: 

•	 Lọc sơ cấp + Máy lọc tổng + Máy làm Mềm Greenhouses
Không phải nước máy (Nguồn nước khác):
•	 Lọc sơ cấp +Lọc hóa chất + Máy làm mềm Greenhouses

Xử lý: 
•	 Trầm tích, tạp chất lơ lửng trong nước, chất keo nhớt, cân bằng độ PH
•	 Loại bỏ Fe, Mn, tạp chất hữu cơ, NH4+ và nước cứng
•	 Khử mầu và Mùi, Clo dư và hoá chất tàn dư trong nước.

Phù hợp với:
•	Gia đình 5-6 người công suất 1.5m3
•	Gia đình 5-8 người công suất 2m3
•	 Biệt thự, biệt thự nghỉ dưỡng công suất 2.5m3
•	 Khách sạn, nhà hàng Resort cap cấp CS 2.5-5m3

Thay thế vật liệu lọc:
•	 Lọc tổng: thời gian thay thế vật liệu từ 2 năm đến 2.5 năm 
•	Máy làm mềm Greenhouses: từ 2 năm trở lên là phải thay thế.

BỘ LỌC TỔNG 2 CẤP GREENHOUSES KHÔNG CÓ LÀM MỀM

Cấu hình hệ thống:
•	 Lọc sơ cấp + Lọc hóa chất kim loại nặng

Các chức năng của hệ thống:
•	 Lọc sơ cấp: Lọc các tạp chất, huyền phù, các tạp chất lơ lửng có kích thước lớn 0,5 Micro, lọc trong.
•	 Lọc tổng: Bộ lọc tổng hoá chất và kim loại nặng, trầm tích phù xa (tạp chất cặn bẩn) hợp chất hữu cơ và vô cơ 

lơ lửng trong nước, loại bỏ Clo, loại bỏ màu và mùi vị tanh hôi có trong nước. Khử Fe và Mn, TOC và Amoni( Fe, 
Mn, TOC, +NH4+…)

Thời gian bảo trì và phục vụ
•	Đối với hệ thống van thông minh thì thời gian bảo trì là 5-6 tháng bảo trì
•	Đối với hệ thống van Autovan thì được cài đặt tự động hoàn toàn mặc định

BỘ LỌC TỔNG 2 CẤP GREENHOUSES CÓ LÀM MỀM

Cấu hình hệ thống:
•	 Lọc tổng + Lọc làm mềm Greenhouses

Các chức năng của hệ thống:
•	 Lọc tổng: Bộ lọc tổng hoá chất và kim loại nặng, trầm tích phù xa (tạp chất cặn bẩn) Hợp chất hữu cơ và vô cơ 

lơ lửng trong nước, loại bỏ Clo, loại bỏ màu và mùi vị tanh hôi có trong nước. Khử Fe và Mn, TOC và Amoni( Fe, 
Mn, TOC, +NH4+…)

•	 Lọc làm mềm Greenhouses: Hấp thụ CaCo3 ở dạng ion, loại bỏ Canxi và Magie trong nước đưa nước về là nước 
mềm. Nước tồn tại ở dạng nước mềm sẽ tốt cho sức khoẻ…

Thời gian bảo trì và phục vụ
•	Đối với hệ thống van thông minh thì thời gian bảo trì là 5 - 6 tháng
•	Đối với hệ thống van Autovan thì được cài đặt tự động hoàn toàn mặc định

Website: www.Greenhouses.com.vn Hotline: 0936.883.868



Hệ thống được lắp đặt theo cấu hình:  Máy 
lọc nước RO 2 cấp + Hệ thống máy EDI tách 
các phân tử kim loại trong nước và cuối 
cùng chạy qua hệ thống hạt tách phân tử 
dưới dạng Anion Mixbed UCW3700 được 
nhập khẩu từ Mỹ.

+ Đặc điểm nổi bật:
•	 Khả năng xử lý nước vượt trội.
•	Hệ thống dễ dàng bảo trì.
•	 Linh kiện thiết bị hiện đại
•	 Phù hợp với các nhà máy công nghiệp 

vừa và lớn.

+ Mô tả sản phẩm:
•	Hệ thống xử lý nước sản xuất tại khu 

công nghiệp Visip Bắc Ninh và Bình 
Dương

•	 Các thiết bị được sử dụng phục vụ cho 
hệ thống có chất lượng rất cao, đảm 
bảo về lưu lượng và chất lượng nước 
thành phẩm.

•	 Công nghệ lọc nước EDI mà Cty CP 
Greenhouses Việt Nam áp dụng cho hệ 
thống này là công nghệ EDI hiện đại 
nhất trên thế giớ hiện nay. 

Nguyên lý hoạt động của EDI + MixBed
•	 Khi đưa dòng điện 1 chiều vào hai 

đầu điện cực  Anot(+) và Catot(-), dưới 
tác dụng của dòng diện, anion trong 
nước di chuyển qua lớp màng anion 
sang cực anot(+) hoạc sang pha tập 
trung (Pha phải), còn Catrion dịch 
chuyển qua lớp màng Catrion sang 
về phía dòng điện cực hoặc sang pha 
tập trung (Pha phải). Dòng nước đã 
được tách hết ion được thu ở ngăn pha 
loãng ( ngăn sạch ). Nước tại ngăn tập 
trung và ngăn điện cực được thu cùng 
đầu ra và thải bỏ. Sau khi chạy qua hệ 
thống tách phân tử đối với các đơn vị 
cần nguồn nước siêu sạch để phục vụ 
sản xuất nguồn nước lại được chạy qua 
hệ thống tách phân từ bằng hạt Anion 
Mixbed.

Cấu hình hệ thống.
•	 Theo tiêu chuẩn cơ sở lắp đặt 

Greenhouses số QCVN6-1:2010/BYT.
Đặc tính kỹ thuật cơ bản.
•	Hệ thống hoạt động tự động hoàn 

toàn hoặc bán tự động.
•	Hệ thống được tính toán dựa trên 

phần mềm chính hãng Purolite có 
thay đổi cấu hình dựa trên khảo sát 
nguồn nước.

Dịch vụ kỹ thuật và sau bán hàng.
•	Đào tạo, hướng dẫn vận hành chu 

đáo.
•	 Tư vấn công nghệ đảm bảo sử dụng 

hệ thống một cách hiệu quả và đem 
lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng.

•	Bảo hành hệ thống chuyên nghiệp, 
tận tâm và đảm bảo uy tín.

•	Bảo trì hệ thống vĩnh viễn, chất 
lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn 
nước QCVN6-1:2010/BYT.

Công suất hệ thống.
•	  Quy mô dây chuyền 500 lít.
•	  Quy mô dây chuyền 750 lít.
•	Quy mô dây chuyền 1000 lít.
•	  Theo yêu cầu thiết kế.

 GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC SIÊU SẠCH RO - EDI - MICBED ĐƯA DỘ DIỆN ĐIỆN THẤP 12 -18.2MEGA OM

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO

Website: www.Greenhouses.com.vnHotline: 0936.883.868



XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN CÔNG NGHIỆP - NHÀ MÁY

hệ thống xử lý nước chung cư công suất 150 - 200 - 300 m3/ ngày đêm

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất 150 - 200 - 300 m3/ ngày đêm

Website: www.Greenhouses.com.vn Hotline: 0936.883.868



HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP CHO GIA ĐÌNH
Hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp công nghệ Nano: Không dùng điện - Không nước thải

Hệ thống lọc nước uống trực tiếp công nghệ RO 

Máy lọc nước R.O 
35 lít + 50 lít + 65 lít

Máy lọc nước R.O 9 cấp
vỏ kính cường lực

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH CAO CẬP NHẬP KHẨU  TỪ KOREA

Chuyên cung cấp cây nước nóng lạnh đến Sân bay - Khách Sạn - Bệnh viện - Trường học và Các nhà máy

Website: www.Greenhouses.com.vnHotline: 0936.883.868

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO GIA ĐÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC



CÔNG TY CỔ PHẦN GREENHOUSES VIỆT NAM
Miền Bắc: Số 26, ngõ 56 Lê Quang Đạo - Mỹ Đình - Hà Nội
Điện thoại: 024.66.82.95.30 - Fax: 024.39.94.84.00

Hotline: 0936.883.868
Email: incomviet@gmail.com - website: www.Greenhouses.com.vn

Miền Trung: Địa chỉ: Lô 36 Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: 02363.609.769 - Fax: 02363.611.231

Miền Nam: Số 3/45/17 - Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - TPHCM 
Điện thoại:024.66.82.95.30

Hotline: 0987.551.222

CÁC ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG CỦA GREENHOUES VIỆT NAM

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ

®
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