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PHƯƠNG CHÂM
An toàn lao động và sức khoẻ của người tiêu dùng luôn là tiêu
chí quan trọng nhất đối với công ty chúng tôi.
Công ty sẽ luôn không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm
về các tính năng và đặc dụng.
Phương châm hoạt động
“Chất lượng vượt trội - Không ngừng cải tiến”
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GIỚI THIỆU
Thành lập từ năm 1994, công ty TNHH TM - SX bảo hộ lao động Thùy Dương (Thuy Duong Co.,
Ltd), với trụ sở chính được đặt tại TP. Hồ Chí Minh, là công ty chuyên về sản xuất và cung ứng
các sản
phẩm, thiết bị bảo hộ lao động.
Trải qua hơn hai thập kỷ, với những nỗ lực và cải tiến không ngừng, BHLĐ Thùy Dương đã từng
bước khẳng định vị trí cũng như tên tuổi của mình đối với thị trường Việt Nam và nước ngoài như:
Úc, Nhật, CH Séc, Israel, Nigeria, Angola và Campuchia, ...
Hiện tại, công ty chúng tôi tự hào là công ty đi đầu trong ngành bảo hộ lao động tại Việt Nam với
các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN và các tiêu chuẩn
quốc tế:
Ủng nhựa PVC
Ủng mũi thép và đế thép
Nón nhựa bảo hộ lao động

1994

THÀNH LẬP
CÔNG TY

1999

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động Thùy Dương được sản xuất theo quy trình được quản lý chặt
chẽ, để cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn. Các mặt hàng của chúng tôi
đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (thuộc Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) và các bộ, ngành tổ chức xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
Việc kiểm định chất lượng theo TCVN của các sản phẩm bảo hộ lao động thương hiệu Thùy
Dương được thực hiện bởi các trung tâm kiểm định có thẩm quyền và uy tín:
Trung tâm QUATEST 3 là tổ chức khoa học công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất
lượng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, QUATEST 3 đã được biết đến như một đơn vị hàng
đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và
đánh giá sự phù hợp.

2015

ĐỨNG ĐẦU THỊ
TRƯỜNG VIỆT
NAM VỚI HƠN
200 ĐẠI LÝ

THÀNH LẬP
HỢP TÁC XÃ

XUẤT KHẨU
NHẬT, ÚC

NO W

Trung Tâm Kỹ Thuật Nhựa – Cao Su và Đào Tạo Quản Lý Năng Lượng (PRET) thuộc Bộ Công
Thương,
là trung tâm chuyên nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và phân tích, đánh giá chất lượng
các sản phẩm nhựa và cao su.
CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ:
Bên cạnh việc quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty Thùy Dương cũng chú trọng việc
nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, để hướng đến một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ.
Quy trình sản xuất của chúng tôi đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do TUV SUD cấp,
một tổ chức giám sát ISO nổi tiếng của Đức.
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SỨ MỆNH

An toàn lao động và sức khỏe của người tiêu dùng luôn là tiêu chí
quan trọng nhất đối với công ty chúng tôi.Công ty sẽ luôn không
ngừng nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm về các tính năng và đặc
dụng. Phương châm hoạt động:
CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI - KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN.

‘‘

‘‘

Trải qua hơn hai thập kỷ, với những nỗ lực và cải tiến không ngừng, BHLĐ
Thùy Dương đã từng bước khẳng định vị trí cũng như tên tuổi của mình
đối với thị trường Việt Nam và nước ngoài như: Úc, Nhật, CH Séc, Israel,
Nigeria, Angola và Campuchia, ...
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BÓC TÁCH
Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU

SẢN PHẨM

Logo thương hiệu bảo hộ lao động Thùy Dương được vẽ cách điệu
từ hình ảnh chiếc khiên và hình chim đại bàng lồng vào nhau:

ỦNG MŨI THÉP

Logo thương hiệu bảo hộ lao động Thùy Dương được vẽ cách điệu
từ hình ảnh chiếc khiên và hình chim đại bàng lồng vào nhau:

ỦNG MŨI ĐẾ THÉP

Biểu tượng hình khiên: thể hiện sự bảo vệ kiên cố
Biểu tượng chim đại bàng: thể hiện sự mạnh mẽ, tầm nhìn xa và
cũng mang ý nghĩa là thủ lĩnh
Màu sắc: tông màu chủ đạo là màu xanh dương, thể hiện trí tuệ, sức
mạnh, vững vàng, an tâm và mang tính chuyên nghiệp cao, chính
là những giá trị mà sản phẩm thương hiệu Thùy Dương mang lại.
Kiểu chữ: là bộ kiểu chữ Dream MMA với đường nét đơn giản và
đầy đặn, thể hiện sự chững chạc, trải nghiệm và đáng tin cậy.
Logo thể hiện đúng tinh thần và tiêu chí hoạt động của công ty
chúng tôi, đó là cam kết tạo ra những sản phẩm bảo hộ lao động
chất lượng, kiên cố để mang lai sự bảo vệ tối đa cho người sử
dụng. Và công ty Thùy Dương cũng là công ty tiên phong dẫn đầu
trong lĩnh vực bảo hộ lao động tại Việt Nam.

88
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ỦNG MŨI THÉP S1065

ỦNG MŨI - ĐẾ THÉP SS1065

SIZE: 38-45
Tiêu chuẩn

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam, được kiểm định bởi Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn
Đo Lường Chất Lượng 3 (QUATEST 3).
- TCVN 7204 - 1 : 2002.
- TCVN 4509 : 2006.
- TCVN 2752 : 1978.
- TCVN 1594 : 1987.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Ủng 2 màu: xanh dương và đỏ làm từ nhựa PVC tổng hợp
- Mũi ủng lót thép, có đặc tính chống va đập cao (khả năng chịu tới 200 joule)
- Bên trong ủng có lót vớ tạo sự dễ dàng và thoải mái khi sử dụng
- Kiểu dáng đế ủng được cải tiến giúp tăng độ cân bằng, chống trơn trượt và tạo độ bám
tối đa trong mọi môi trường.
- Thích hợp sử dụng trong công trường xây dựng và các môi trường có độ nguy hiểm vật
lý, va đập cao.
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SIZE: 38-45
Tiêu chuẩn

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam, được kiểm định bởi Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn
Đo Lường Chất Lượng 3 (QUATEST 3).
- TCVN 7651 : 2007.
- TCVN 7204 - 1 : 2002.
- TCVN 4509 : 2006.
- TCVN 2752 : 1978.
- TCVN 1594 : 1987.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Ủng 2 màu: xanh dương và đỏ.
- Làm từ nhựa PVC tổng hợp.
- Mũi và đế ủng lót thép, có đặc tính chống va đập cao (khả năng chịu tới 200 joule).
- Bên trong ủng có lót vớ và miếng lót đế tạo sự dễ dàng và thoải mái khi sử dụng.
- Kiểu dáng đế ủng được cải tiến giúp tăng độ cân bằng, chống trơn trượt và tạo độ bám
tối đa trong mọi môi trường.
- Thích hợp sử dụng trong công trường xây dựng và các môi trường có độ nguy hiểm vật
lý, va đập cao.
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ỦNG CHỐNG AXIT - DẦU S75

SIZE: 38-42

Tiêu chuẩn

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng của Trung Tâm Kỹ Thuật Nhựa.
- Cao Su và Đào Tạo Quản Lý Năng Lượng thuộc Sở Công Thương TP HCM (PRET)
(Có khả năng ngâm trong H2SO4 50%, và dầu DO, 24 giờ, ở nhiệt độ 300C).
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Làm từ nhựa PVC tổng hợp, có đặc tính kháng axit và kháng dầu DO.
- Bên trong ủng có lót vớ. Dễ dàng và thoải mái khi sử dụng.

12
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ỦNG ĐEN (NAM) 819

ỦNG ĐEN (NỮ) 829

SIZE: 9 - 11.5

SIZE: 9 - 11.5

Tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Ủng 1 màu, kiểu dáng mạnh mẽ, cứng cáp.
- Đế ủng được thiết kế đặc biệt giúp chống thấm nước và chống trơn trượt tối đa.
- Sử dụng trong môi trường nước, sinh lầy hoặc trơn trượt.
- Làm từ nhựa PVC tổng hợp, thích hợp dùng đi mưa, trong nông nghiệp hoặc công
nghiệp đánh cá, v,v...
- Bên trong ủng có lót vớ. Dễ dàng và thoải mái khi sử dụng.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
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Tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Ủng 1 màu, kiểu dáng nhẹ nhàng dành cho nữ.
- Đế ủng được thiết kế đặc biệt giúp chống thấm nước và chống trơn trượt tối đa.
- Sử dụng trong môi trường nước, sình lầy hoặc trơn trượt.
- Làm từ nhựa PVC tổng hợp, thích hợp dùng đi mưa, trong nông nghiệp hoặc công
nghiệp đánh cá, v,v...
- Dễ dàng và thoải mái khi sử dụng.
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ỦNG ĐI MƯA

SIZE: 9 - 11.5

SIZE: 9 - 11.5
NHỰA RÊU XANH 284

NHỰA XANH DƯƠNG - ĐỎ 285

Tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

SIZE: 9 - 11.5

- Kiểu dáng đế ủng được thiết kế đặc biệt giúp
chống thấm nước và chống trơn trượt tối đa.
- Sử dụng trong môi trường nước, sình lầy hoặc
trơn trượt Làm từ nhựa PVC tổng hợp, thích hợp
dùng đi mưa, trong nông nghiệp hoặc công nghiệp đánh cá, V.V...
- Dễ dàng và thoải mái khi sử dụng.

NHỰA TRẮNG VÀNG 287

16
16
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GĂNG TAY G126

Thông tin sản phẩm

- Được dệt bằng sợi Nylon và Span, độ co giãn cao, ôm sát tay người dùng nhưng vẫn
tạo độ thoáng khí cho tay.
- Mặt tiếp xúc được nhúng cao su tổng hợp NBR nhằm giúp tối đa hóa cảm giác cầm
nắm , hạn chế hóa chất thấm ngược vào tay. Hạn chế tai nạn lao động do chỉ dệt dư
mắc cuốn vào máy.
- Tái sử dụng được nhiều lần.
- Phù hợp sử dụng trong môi trường công-nông nghiệp, cơ khí, vận chuyển/khuân vác/
đóng gói, làm vườn, lái xe, sửa chữa, xây dựng…
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NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG N70 (N10)

Tiêu chuẩn

- Công ty đáp ứng việc in nhãn mác lên sản phẩm (số lượng lớn).
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Làm từ nhựa HDPE, có khả năng chống va đập.
- Kiểu dáng được cải tiến tăng khả năng chống va đập, thiết kế trọng lượng nhẹ.
- Có khóa cài, dễ dàng khi sử dụng.
- Bên trong có hệ thống dây nhựa giúp định vị nón và thoáng khí khi dùng.
- Có miếng hút mồ hôi tạo sự thoải mái.

20

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG N20

Tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn: TCVN 2603:1987 và TCVN 6477:1998.
- Công ty đáp ứng việc in nhãn mác lên sản phẩm (số lượng lớn).
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Làm từ nhựa ABS, có khả năng cách điện và độ chống va đập vượt trội.
- Kiểu dáng tối ưu, thiết kế trọng lượng nhẹ.
- Hệ thống khóa núm vặn hiện đại tạo sự dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng.
- Bên trong có hệ thống dây giúp định vị nón và thoáng khí khi dùng, miếng lót màu vàng
và có miếng hút mồ hôi tạo sự thoải mái.
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NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG N30

Tiêu chuẩn

- TCVN 6477:1998.
- Công ty đáp ứng việc in nhãn mác lên sản phẩm (số lượng lớn).
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Làm từ nhựa HDPE, có khả năng chống va đập - Kiểu dáng tối ưu, thiết kế trọng
lượng nhẹ.
- Hệ thống khóa núm vặn hiện đại tạo sự dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng.
- Bên trong có hệ thống dây giúp định vị nón và thoáng kh í khi dùng và có miếng hút
mồ hôi tạo sự thoải mái.
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NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG - N40

Tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn: TCVN 6477:1998.
- Công ty đáp ứng việc in nhãn mác lên sản phẩm (số lượng lớn).
- Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm

- Làm từ nhựa HDPE, có khả năng chống va đập.
- Hệ thống khóa núm vặn hiện đại tạo sự dễ dàng và nhanh chóng khi sử dụng.
- Bên trong có hệ thống dây giúp định vị nón và thoáng khí khi dùng, miếng lót màu xám
và có miếng hút mồ hôi tạo sự thoải mái.
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CÁCH PHÂN BIỆT SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
MẪU TEM SAU KHI THOA NƯỚC

01.

Công nghệ nước:
Khi tiếp xúc với nước, dòng chữ
HÀNG THẬT sẽ hiển thị trên bề
mặt tem.

MẪU TEM QUÉT MÃ QR

02.

Công nghệ code:
Khách hàng chỉ cần dùng điện
thoại quét mã QR code trên tem sẽ
xuất hiện thông tin về nguồn gốc
sản phẩm.

M ẪU T EM CHỐNG H À NG G I Ả

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu Thùy Dương
làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như chất lượng bảo hộ lao động cho khách
hàng.
Chúng tôi khuyến cáo quý khách liên hệ trực tiếp hotline +84 28 3636 0404 để
nhận được thông tin mua hàng từ đại lý gần nhất. Ngoài ra, để nhận diện sản
phẩm chính hãng, các sản phẩm bảo hộ lao động Thùy Dương luôn dán tem chống
hàng giả, hàng nhái do cơ quan thẩm quyền cấp phép.
Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý triệt để tất
cả các hành vi làm giả, làm nhái. Quý khách hàng có thông tin về hàng giả, hàng
nhái các sản phẩm của Bảo hộ lao động Thùy Dương xin vui lòng liên hệ theo số
điện thoại +84 28 3636 0404. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Cùng chung tay loại bỏ hàng giả để mang đến sự an toàn cho chính bạn!

24

MẪU TEM SAU KHI SOI ĐÈN

03.
Công nghệ phát sáng:
Khách hàng soi đèn chuyên dụng
để hiện nội dung logo màu đỏ.

“Bất cứ sản phẩm nào của công ty cũng đều có tem chống hàng giả, nếu phát hiện trường hợp hàng
giả nào của Thuỳ Dương, vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ”
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QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu: cộng thêm $0.35/pair
Gồm tiền thùng + giấy gói từng chiếc ủng+ túi hơi.
- 02-03 túi hơi được đặt trong 01 chiếc ủng.
- Công dụng:

01

* Định hình hình dáng sản phẩm.
* Giữ sản phẩm không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.
* Cho phép túi hơi hấp thụ và làm yếu đi các rung động trong
vận chuyển mà không làm hư hại hàng hóa.

- Mỗi chiếc ủng được gói 01 giấy gói.

02

03

- Công dụng:
* Giảm thiểu mức độ trầy xước giữa 02 chiếc ủng.
* Cố định túi hơi bên trong sản phẩm.
- Sau khi được gói giấy cẩn thận cho từng chiếc ủng,
02 chiếc ủng sẽ được đặt trong một túi nilon có tay
cầm.
- Công dụng:
* Dễ dàng di chuyển sản phẩm.
* Đảm bảo vệ sinh cho từng sản phẩm.

- Sắp xếp:

04

+ 10 đôi vào 01 thùng XK kích thước : 85*40*30cm.

- Quy trình vận chuyển:

05
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+ 1 container 20ft , maximun 265 thùng * 8 đôi/carton
= 2120 đôi.
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Consumers’ safety and health are always our company’s first
priority.
Thuy Duong Safety has been and will always continually strive our
best to enhance and improve our products to satisfy our customers.
Our business motto: Outstanding quality - Continuous innovations
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ABOUT US
Thuy Duong Safety was established since 1994 with a view to providing a broad range of safety
equipment and personal protective equipments (PPE) as used throughout the industry and service
sectors.
Over the last two decades, with continuous effort and improvements, the company has asserted
its leading position, experience and capability in local market as well as international markets such
as Australia, Japan, Czech Republic, Israel, Nigeria, Angola and Cambodia, etc.
We pride ourselves on offering a reliable and efficient service at highly competitive prices as well as
our customer care and after-sales support. We value each customer and do our utmost to ensure
maximum satisfaction regardless of order size.VV
Today our company is proud to be the leading manufacturer and supplier of PPE in Vietnam, with a
wide range of products which comply with Vietnamese standards as well as international
standards:
PVC work boots
Steel cap and steel sole safety work boots
Protective hard hats

1994

ESTABLISH
COMPANY

PRODUCT STANDARDS
Thuy Duong Safety’s products are manufactured under closer scrutiny production and
environmental protection procedures. All of our lines of PPE are manufactured and tested to
Vietnamese Standards, issued and announced by Quality Standards Institute, Vietnam (under the
Directorate for Standards, Metrology and Quality), and the Ministry of Science and Technology.
The products’ quality verification according to Vietnamese Standards for PPE and certification are
performed by authorized and prestige Assessment and Accreditation centers:
Quality Assurance and Testing Center 3 (QUATEST 3) is a Science-Technology Organization of the
Directorate for Standards, Metrology and Quality (STAMEQ) - Ministry of Science and Technology
(MOST). Today, QUATEST 3 has become one of the most reliable organizations in Vietnam
providing technical services in the fields of Standardization, Metrology and Conformity assessment.

1999

2015

TOPPED THE
VIETNAMESE
MARKET WITH
OVER 200
AGENTS

ESTABLISH
COOPERATIVES

EXPORT:JAPAN,
AUSTRALIA...

NO W

Plastic - Rubber and Energy Conservation Technology Center (PRET) of Department of Industry
and Trade is a center specializing in research and application of science and technology
innovations; as well as analyzing and assessing the quality of the plastic and rubber.
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Besides the products’ quality control and improvement, Thuy Duong
Safety also focuses on the quality of the management system, aiming to
enhance our customers’ satisfaction through the effective and
efficient application of the system. Our manufacturing process has been
awarded the ISO 9001:2008 certificate, issued by TUV SUD, a
prestigious global testing and certification institute.

‘‘

‘‘

‘‘ Over the last two decades, with continuous effort and improvements, the
company has asserted its leading position, experience and capability in
local market as well as international markets such as Australia, Japan, Czech
Republic, Israel, Nigeria, Angola and Cambodia, etc...’’
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ASSEMBLY
LOGO MEANING

DRAWINGN

Our company’s logo is designed using the symbolised icons of
the shield and the eagle:

STEEL TOE AND MIDSOLE BOOTS

The Shield: represents great protection and strength.
The Eagle: is a symbol of great strength, vision and leadership.

STEEL TOE SAFETY WORK BOOTS

Main Colour: blue, indicating wisdom, strength, stability, security
and professional service. They are also the values that Thuy Duong
promise to bring to our customers.
Brandname Font: we use font Dream MMA with simple and bold
lines, reflecting the maturity, experience and reliability.
The logo demonstrates clearly and boldly our business motto and
our commitment, that is to manufacture high quality personal
protective equipments, bringing maximum protection to our
consumers. And Thuy Duong Safety is also the leading PPE
manufacturer in Vietnam’s market.

34
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STEEL TOE SAFETY WORK BOOTS

STEEL TOE AND MIDSOLE BOOTS

SIZE: 38-45
Standard

- This product complies with Vietnamese standards, tested by Quality Assurance & Testing
Center 3 (QUATEST 3) in Vietnam.
- TCVN 7204 - 1 : 2002
- TCVN 4509 : 2006
- TCVN 2752 : 1978
- TCVN 1594 : 1987
- Made in Vietnam.
Product information

- 2 colours steel toe safety work boots: blue and red.
- Made from PVC nitrile compound.
- Steel penetration resistant toe cap with broad fitting 200 joule impact resistant.
- Removable sock inside and fool bed comfort insoles.
- Improved design for extra stability, with new sole pattern that enhances slippery
resistance and maximises grip in all conditions.
- Wide fit to accommodate broad feet.
- Perfect to use in constructions or in dangerous and high impact environments.
36

SIZE: 38-45
Standard

- This product complies with Vietnamese standards, tested by Quality Assurance & Testing
Center 3 (QUATEST 3) in Vietnam.
- TCVN 7651 : 2007
- TCVN 7204 - 1 : 2002
- TCVN 4509 : 2006
- TCVN 2752 : 1978
- TCVN 1594 : 1987
- Made in Vietnam.
Product information

- 2 colours steel toe and midsole work boots: blue and red.
- Made from PVC nitrile compound.
- Steel penetration resistant toe cap and midsole.
- Broad fitting 200 joule impact resistant
- Removable sock inside and fool bed comfort insoles.
- Improved design for extra stability, with new sole pattern that enhances slippery
resistance and maximises grip in all conditions.
- Wide fit to accommodate broad feet.
- Perfect to use in constructions or in dangerous and high impact environments.
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ACID AND DIESEL OIL RESISTANT WORK BOOTS

SIZE: 38-42

Standard

- Passed the quality test done by PRET Vietnam (soaked for 24 hours in H2SO4 50%
and diesel oil at 30°C).
- Made in Vietnam.
Product information

- Made from PVC nitrile compound, formulated to maximise resistance to acid and oil .
- Removable sock inside to enhance comfort. Wide fit to accommodate broad feet.
- Made in Vietnam.
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BLACK PVC WORK BOOTS (MEN)

BLACK PVC WORK BOOTS (WOMEN)

SIZE: 9 - 11.5

SIZE: 9 - 11.5

Standard

- Vietnam standard 6410:1998
- Made in Vietnam.
Product information

- Specially designed sole to maximise water resistance and slippery resistance.
- Designed to use in wet, muddy and slippery conditions.
- Made from PVC nitrile compound and perfect for using in raining, agriculture, food
industry or fishing industry, etc.
- Removable sock inside to enhance comfort. Wide fit to accommodate broad feet.
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Standard

- Vietnam standard 6410:1998
- Made in Vietnam.
Product information

- Specially designed sole to maximise water resistance and slippery resistance.
- Designed to use in wet, muddy and slippery conditions Made from PVC nitrile
compound and
perfect for using in raining, agriculture, food industry or fishing industry, etc.
- Easy and comfort to use. Wide fit to accommodate broad feet.
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RAINING BOOTS

SIZE: 9 - 11.5

SIZE: 9 - 11.5
GREEN YELLOW PVC BOOTS

BLUE RED PVC BOOTS

Standard

- Vietnamese standard 6410:1998.
- Made in Vietnam Standard.
Product information

SIZE: 9 - 11.5
WHITE YELLOW PVC BOOTS

42
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- Specially designed sole to maximise water
resistance and slippery resistance.
- Designed to use in wet, muddy and slippery
conditions.
- Made from PVC nitrile compound and perfect
for using in raining, agriculture, food industry or
fishing industry, etc.
- Easy and comfort to use. Wide fit to
accommodate broad feet.
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MULTI GLOVES G126

Product information

- Woven with Nylon and Span yarns, high elasticity, great handy form but still giving airy.
- The contact surface is dipped with NBR neoprene.
rubber, help maximize the grip feeling, limiting the amount of chemicals that can be
absorbed back into the hand. Limiting labor accidents due to excess weaving thread
caught in the machine.
- Reusable.
- Suitable for use in industrial-agricultural, mechanical, transportation / porter / packer,
gardening, driving, repairing, building etc.
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HDPE HARD HAT - N70 (N10)

Standard

- We offer in house logo printing to help customise your safety gear.
- Made in Vietnam

Product information

- Shell material: HDPE. High physical impact resistant.
- New design to enhance impact resistance. Lightweight design.
- Pin lock system. Easy to use.
- Improved plastic harness cradling system to ensure correct hat position and
promote air
ventilation.
- Built in sweat band for extra comfort.
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ABS HARD HAT - N20

Standard

- We offer in house logo printing to help customise your safety gear.
- Vietnamese standard TCVN 2603:1987 and TCVN 6477:1998.
- Made in Vietnam.
Product information

- Shell material: ABS, with electric insulation and outstanding physical impact resistance.
- Smart and lightweight design.
- Stealth lock system, quick and easy to use.
- Webbed harness cradling system to ensure correct hat position and promote air
ventilation. Yellow oval pad inside.
- Built in sweat band for extra comfort.
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HDPE HARD HAT - N30

Standard

- We offer in house logo printing to help customise your safety gear.
- TCVN 6477:1998.
- Made in Vietnam.

Product information

- Shell material: HDPE. High physical impact resistant - Smart and lightweight design.
- Stealth lock system, quick and easy to use.
- Webbed harness cradling system to ensure correct hat position and promote air
ventilation.
- Built in sweat band for extra comfort.
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HDPE HARD HAT - N40

Standard

- Vietnamese standard TCVN 6477:1998.
- We offer in house logo printing to help customise your safety gear.
- Made in Vietnam.

Product information

- Shell material: HDPE. High physical impact resistant.
- Smart and lightweight design.
- Pin lock system. Easy to use.
- Webbed harness cradling system to ensure correct hat position and promote air
ventilation. Grey oval pad inside.
- Built in sweat band for extra comfort.
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PRODUCT PACKAGING PROCESS
Packaging products conform to export standard: plus $0.35/pair
Including costs for cartons, wrapping paper for each boot, air bags.
- 02-03 air bags are placed in 01 boot.

01

- Uses:
* Fixating the shape of product.
* Keeping the product from being displaced during
conveyance.
* Allowing the air bags to absorb and weaken
transport vibrations without damaging the product.

- Each boot is wrapped in 01 wrapping paper.

02

- Uses:
* Minimizing scratches between 02 boots.
* Fixed airbags inside the product.

- After carefully wrapping paper for each boot, the 02
boots are placed in a nylon bag with a handle.

03

- Uses:
* Easy product movement.
* Ensuring hygiene for each product

- Arrangement:

04

+ 10 pairs in 01 export carton size: 80*40*30cm.

Transportation process:

50

05

+ 01 container 20ft, 265 cartons
maximum * 8 pairs/carton = 2120 pairs.
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Address
102 Pham Hung st,
Binh Hung Ward,
Binh Chanh Distrist,
Ho Chi Minh City.

Phone/ Fax
Phone:
Fax:
Email:
Website:

+84 28 3636 0404 - 3636 1444

+84 28 3620 6814

info@thuyduongsafety.com

www.thuyduongsafety.com

COMPANY BROCHURE /www.thuyduongsafety.com/

