KỆ ĐỂ HỒ SƠ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ VĂN PHÒNG GIÁ RẺ
-CƠ KHÍ SA PHÁT
KỆ ĐỂ HỒ SƠ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ VĂN PHÒNG GIÁ RẺ -CƠ KHÍ
SA PHÁT

KỆ ĐỂ HỒ SƠ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ VĂN PHÒNG GIÁ RẺ
-CƠ KHÍ SA PHÁT

KỆ ĐỂ HỒ SƠ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ VĂN PHÒNG GIÁ RẺ
-CƠ KHÍ SA PHÁT
X??NG C? KHÍ SA PHÁT s?n xu?t các hòm tole và s?n xu?t các lo?i k? h? s? v?n phòng nhà
kho phân ph?i k? ?? h? s? tài li?u ??m b?o ch?t l??ng, m?u mã ??p phù h?p l?u tr? các file tài
li?u, gi?y t?, s? sách c?a các c? quan, doanh nghi?p m?t cách an toàn và hi?u qu? nh?t.
S? d?ng k? s?t th??ng hi?u C? KHÍ SA PHÁT s?n xu?t làm tài li?u v?n phòng là r?t ?úng ??n, vì
h?u h?t các lo?i giá k? c? trong các th? vi?n, nhà sách hay các v?n phòng l?u tr? tài li?u th??ng
dùng là k? g?, t? nhôm kính có nh??c ?i?m là hay ?m m?c m?i m?t, không thông thoáng nên
vi?c l?u tr? các lo?i gi?y t?, s? sách ch? ???c m?t th?i gian ng?n là xu?ng c?p không ??m b?o
vi?c l?u tr? nên chi phí s?a ch?a và thay th? khá cao.
V?i s? l??ng gi?y t? c?n l?u tr? qua các n?m ngày càng t?ng lên trong khi di?n tích kho d? tr?
ngày càng b? thu h?p. Vi?c ti?p nh?n h? s? – phân lo?i – s?p x?p ?òi h?i c?n s? khéo léo, c?n
th?n và t? m?. Không ph?i h? s? nào c?ng có th? ?? l?n v?i nhau, vì làm nh? v?y s? khó kh?n
trong vi?c tìm ki?m c?ng nh? b?o qu?n, cho nên c?n phân lo?i, s?p x?p theo m?t trình t? rõ ràng,
h?p lý.

K? ?? tài li?u H? s? v?n phòng nhà kho
1. ?u ?i?m và công d?ng c?a k? ?? h? s? tài li?u-Hòm tole
Ph?n l?n ngày nay k? ?? tài li?u, h? s? v?n phòng ?ã ???c thay th? b?ng k? s?t v l? ?a n?ng, b?i
ch?t li?u s?t này có ?? b?n cao, t?i tr?ng l?n s?c ch?u l?c t?t. ??c bi?t k? toàn b? k? ???c phun
s?n t?nh ?i?n ?? t?ng tính an toàn và kéo dài tu?i th? c?a k? khi s? d?ng, nh? vào kh? n?ng
ch?ng ?m m?c, ch?ng m?i m?t và tránh ???c vi?c han g? t? ?ó s? t?ng tính th?m m? cho k? và
s? d?ng ???c lâu dài h?n.
M?t ?u ?i?m không th? b? qua ?ó k?t c?u l?p ??t k? ?a n?ng ?? h? s? tài li?u r?t linh ho?t, nên
r?t d? s? d?ng, giúp ng??i dùng thu?n ti?n v?n chuy?n l?p ??t ? b?t c? ?âu. Ngoài ra k? ?a n?ng
này còn giúp ng??i dùng d? dàng s?p x?p các b? h? s? m?t cách g?n gàng, làm cho không gian
khoa h?c và d? dàng qu?n lý và tìm ki?m khi c?n.
2. Kích th??c k? ?? h? s? tài li?u
Kích th??c : Do yêu c?u c?a t?ng ??n v?, t? ch?c nên công ty chúng tôi s? s?n xu?t tr?c ti?p theo
yêu c?u kích th??c c?a ??n v? ??i tác.
Cao : 1.2m – 1.6m – 1.8m – 2m – 2.4m – 3 m.
Dài : 0.8m – 1m – 1.2m – 1.5 m
S? t?ng : 3 – 6 t?ng ho?c nhi?u t?ng h?n theo yêu c?u c?a khách hàng
T?i tr?ng: 50 -150 kg / t?ng mâm

Màu s?c : Ghi, tr?ng ???c phun s?n t?nh ?i?n 2 l?p ho?c theo màu yêu c?u

K? s?t V L? ?a N?ng
3. Các m?u k? ??ng h? s? tài li?u v?n phòng
B?i tính ?a n?ng c?a k? h? s? v?n phòng nên lo?i k? này ???c ?ánh giá vào top k? kho hàng ch?t
l??ng, do ???c thi?t k? v?i nhi?u ki?u dáng và kích th??c khác nhau, nên k? ???c phân lo?i thành
các m?u nh? sau:
K? ?? tài li?u s?t V l?
Giá k? ?? tài li?u -01SP -C? KHÍ SA PHÁT
V?i m?c ?ích và nhu c?u khác nhau mà khách hàng có th? l?a ch?n m?u k? ?? h? s? tài li?u cho
phù h?p v?i không gian, c? quan làm vi?c và chi phí. M?i lo?i có nh?ng ?u nh??c ?i?m d??i ?ây
là phân bi?t c?a t?ng m?u ???c x??ng C? KHÍ SA PHÁT g?i ??n quý khách hàng:

S?n ph?m k? ?ã l?p hoàng thi?n kho tài li?u ngân hàng
3.1 K? ?? tài li?u s?t v l?- K? TRUNG T?I C? KHÍ SA PHÁT
Hi?n nay k? ?? tài li?u V l? là m?u k? ???c s? d?ng ph? bi?n b?i tính ti?n d?ng kh? n?ng l?u tr?
và chi phí khá ti?t ki?m. M?u k? ???c này bi?t ??n b?i tính ?a n?ng khi s? d?ng nên nó còn ???c
g?i là k? s?t v l? ?a n?ng. K? ???c ?ánh giá r?t cao b?i m?u mã ??p, ch?u t?i r?t t?t, ?? b?n cao,
hi?u qu? khi s? d?ng và ??c bi?t là giá thành r? nên ???c ?ng d?ng r?t ph? bi?n trong cu?c s?ng.
V?i các chân là v l?, mâm ?? ?? có th? là mâm tôn ho?c sàn g? tùy ý.
Chính vì th? ?ây là m?u k? ?ang ???c khách hàng tin t??ng s? d?ng ngày càng nhi?u b?i nhi?u
?u ?i?m sau:
K? s?t v l? ???c ?ánh giá cao b?i kh? n?ng ch?u t?i cao l?u tr? ???c s? l??ng l?n so v?i k? l?u tr?
truy?n th?ng.
Chi phí mua k? v l? ?? tài li?u khá ti?t ki?m phù h?p v?i c? quan tr??ng h?p hay các công ty c?n
l?u tr?.
Thi?t k? linh ho?t, d? di chuy?n tháo l?p gi?a các t?ng.
Kích th??c tùy ch?nh theo yêu c?u c?a khách hàng
3.2. Giá k? ?? tài li?u 02SP -TR?NG T?I -C? KHÍ SA PHÁT
Giá k? ?? tài li?u 02 do X??NG C? KHÍ SA PHÁT tr?c ti?p s?n xu?t s? là s?n ph?m gi?i quy?t
m?i v?n ?? cho doanh nghi?p b?n trong bài toán l?u tr? kho tài li?u, h? s? m?t cách hi?u qu?

nh?t. (Ch? y?u dùng trong các hi?u sách, th? vi?n, phòng v?n th? nhà tr??ng, ?? ??ng sách).
– Giá k? ???c làm t? ch?t li?u s?t s?n t?nh ?i?n 2 l?p cao c?p ch?ng han g?, m?i m?t ?? b?n cao.
– Thi?t k? l?p ghép, linh ??ng v?i nhi?u kích th??c ?a d?ng giúp ti?t ki?m di?n tích, t?i ?u không
gian l?u tr? b?ng cách l?p nhi?u t?ng ?? t?ng di?n tích sàn.
– Chân tr? b?ng s?t ch? U ch?c ch?n, mâm ?? hàng dày d?n cho kh? n?ng ch?u t?i lên t?i 70kg
/ sàn trong khi các lo?i k? khác trên th? tr??ng ch? ??t ch?u t?i 30kg/t?ng, ?ây là m?t ?u th? c?a
k? C? KHÍ SA PHÁT ?? khách hàng tin t??ng l?a ch?n.
– K? ?? tài li?u 03SP -C? KHÍ SA PHÁT ???c bán ra v?i giá thành c?c r? so v?i giá tr? s? d?ng
lâu dài. Khách hàng s? ???c mua v?i giá t?n g?c không qua trung gian v?i ch?t l??ng s?n ph?m
t?t nh?t hi?n nay, ??n v?i c? s? s?n xu?t c? khí sa phát -quý khách mua s?n ph?m ??y ?? c? s?
pháp lý , H?p ??ng , B?ng Báo Giá , Phi?u Xu?t Kho ,Hoá ?n GTGT VAT10% , ......
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