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Công ty cổ phần đầu tư thiết bị Việt Long - VIETLONG.JSC được thành lập năm 2012, là một đơn vị chuyên sản xuất 

và nhập khẩu các sản phẩm bulong, ốc vít.

Chúng tôi có đa dạng các chủng loại bulong, ốc vít với trữ lượng hàng tồn kho lớn. Có thể đáp ứng được hầu hết các 

nhu cầu về bulong của khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

CôngCông ty chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng hơn 200 chủng loại sản phẩm và hơn 1000 quy cách sản phẩm tiêu 

chuẩn, phi tiêu chuẩn và hàng đặt theo yêu cầu với các mác thép như 4.6, 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9 đến mác thép 

không rỉ như SUS201, SUS410, SUS304, SUS316. Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm: Bulong, ốc vít, Inox lục giác. 

Các sản phẩm được dập nguội và nóng từ M2-M70 như bulong neo, tyren, tắc kê nở, bulong lục giác, bulong lục giác 

chìm, vít pake, vít gỗ, vít tự khoan, thanh ren, cũng như các loại đai ốc và vòng đệm.

CôngCông ty chúng tôi luôn luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng sản phẩm là nền tảng cơ bản cho doanh 

nghiệp và liên tục đổi mới là sự sống còn của doanh nghiệp chúng tôi.

Các sản phẩm của VIETLONG.JSC được sản xuất từ nguyên liệu Inox nhập khẩu chất lượng cao (SS304, SS316) theo 

các tiêu chuẩn như GB, DIN, ANSI, JIS, ISO, vv.

Sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như viễn thông, cơ khí, cầu đường, xây 

dựng, xây lắp dầu khí, nhà tiền chế, lắp máy, nhà máy đóng tàu, sản xuất và lắp ráp đồ gia dụng, thiết bị vệ sinh, thiết 

bị y tế, trang trí nội ngoại thất...

VớiVới phương châm hoạt động: “Sự hài lòng của khách hàng là sự thành công của chúng tôi”, đội ngũ cán bộ, nhân viên 

VIETLONG.JSC đã và đang quyết tâm xây dựng thương hiệu công ty ngày một vững mạnh, là địa chỉ tin cậy của quý 

khách hàng.



Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư thiết bị Việt Long
Tên tiếng anh: VIET LONG INVESTMENT EQUIPMENT
CORPORATION

Tên viết tắt: VIETLONG.JSC

Trụ sở: 286 Hồng Lạc, P. 11, Q,. Tân Bình, TP. HCM

VPGD: 23 Ba Vì, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM

 Mã số thuế: 0311563943

Số tài khoản: 131526899 Ngân hàng ACB- chi nhánh 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 08. 6292 4304 - 08. 6296 2619    

Fax: 08. 6296 2686

Hotline: 0909 175 879

Website: www.bulongvietlong.vn
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