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VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Đầu tư phát triển vật liệu mới và Công nghệ cao HPT là đơn vị tiên phong trong 
nghiên cứu vật liệu mới, ứng dụng các giải pháp công nghệ cao vào lĩnh vực sản xuất nội thất. Nhà 
máy với quy mô rộng 25.000m2 nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, HPT tự hào là công ty sản 
xuất nội thất với dây chuyền đồng bộ và công nghệ hiện đại tiên tiến hàng đầu. Với định hướng đầu 
tư quy mô và bài bản, công ty HPT đã lắp đặt và vận hành dây chuyền sản xuất tự động hóa áp dụng 
công nghệ cao, hiện đại nhất. 

Việc ứng dụng công nghệ thiết kế vào sản xuất nhờ máy tính (CAD/CAM/CAE); công nghệ sản xuất 
linh hoạt (FMS); công nghệ sản xuất tích hợp (CIM), HPT đã sản xuất thành công các sản phẩm nội 
thất có tính năng vượt trội, độ phức tạp cao. 
Năng suất nhà máy lên tới 12.000- 15.000 bộ tủ bếp, tủ quần áo/ năm

Tại HPT, chúng tôi luôn tin rằng “không gì là không thể”. Bằng sự năng động và tính sáng tạo cùng đội 
ngũ chuyên gia, kỹ sư thiết kế, đội ngũ công nhân được đào tạo bải bản, chuyên nghiệp, có khả năng 
nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng phát triển trong lĩnh vực nội thất, chúng tôi kiến tạo nên những 
sản phẩm chất lượng cao, vượt trên sự mong đợi của Quý khách hàng.
Trên hành trình phát triển, HPT luôn nỗ lực đổi mới từng ngày. Chúng tôi tin tưởng rằng với tiềm lực 
lớn trong sản xuất và dây chuyền công nghệ hiện đại cùng sự đồng hành và ủng hộ nhiệt thành của 
Quý khách hàng, HPT sẽ gặt hái đươc nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. HPT cam kết cùng 
với Quý khách hàng và đối tác bước đi trên “CON ĐƯỜNG CHUNG THỊNH VƯỢNG”. 

25.000 m2

12.000 - 15.000 
bộ sản phẩm / năm

Áp dụng 
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Quy mô nhà máy

Năng lực sản xuất
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QUY MÔ NHÀ MÁY • Hệ thống máy ép nhiệt, ép áp lực cao sản xuất ván công nghiệp 
Melamine MDF, Acrylic MDF, Laminate MDF 

• Kho ván và nạp liệu tự động
• Hệ thống gia công CNC ván gỗ công nghiệp, vật liệu phi kim 
• Hệ thống gia công CNC chế tác đá tự nhiên, nhân tạo 
• Hệ thống gia công CNC cơ khí chính xác, khuôn mẫu kim loại
• Hệ thống máy ép nhựa gia công chi tiết và phụ kiện 
• Hệ thống lắp ráp, đo kiểm, quản lý chất lượng đồng bộ

• Nhà máy thông minh, tự động hóa cao
• Thiết bị sản xuất đồng bộ tiêu chuẩn châu Âu
• Ưu tiên phát triển các công nghệ mới và các nghiên cứu độc lập 
• Có sự tín nhiệm và quan hệ với các đối tác lớn. 
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ TẠO CNC/ FMS/CIM 
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HỆ THỐNG GIA CÔNG VÁN GỖ CN - VẬT LIỆU PHI KIM

Trung tâm điều khiển

Hệ thống máy khoan lỗ CNC Hệ thống máy dán cạnh và băng tải hồi ván tự động

Hệ thống máy soi rãnh và khoan lỗ CNC
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Hệ thống máy cắt ván Panel saw

Hệ thống máy CNC router

Hệ thống kho thông minh - nạp liệu tự động

Hệ thống máy ép áp lực cao sx MDF melamine, MDF laminate
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HỆ THỐNG GIA CÔNG ĐÁ MẶT BÀN BẾP - ĐẢO BẾP

Mặt bàn bếp, đảo bếp... được gia công, hoàn thiện đá đồng bộ cùng sản phẩm tủ bếp tại nhà máy

Máy phay cắt đá CNC 5 trục



11

Máy phay hoàn thiện cạnh đá CNC 3 trục
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HỆ THỐNG GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ KHUÔN MẪU KIM LOẠI

Máy tiện, phay CNC 4 trục
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Các sản phẩm kim khí phức tạp được đáp ứng bằng hệ thống thiết kế, lập trình, chế tạo CAD/ CAM/ CNC trên máy thế hệ mới

Máy cắt laser fibre CNC 4 trục
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MÁY ÉP NHỰA VÀ CÁC SẢN PHẨM NHỰA
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LẮP RÁP, ĐO KIỂM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỦ BẾP + TỦ ÁO
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VÁN GỖ 
CÔNG NGHIỆP

ĐÁ 
 MẶT BÀN BẾP

MDF Laminate
MDF Melamine
MDF Acrylic

Granite, 
marble tự nhiên 
và nhân tạo 
gốc thạch anh 
(quartz)

VẬT LIỆU
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PHỤ KIỆN
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BỘ SƯU TẬP
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 HPT  -  9 MỤC TIÊU KẾT HỢP GIỮA KINH TẾ, CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp về thiết kế, bán hàng và logistic. 

 

1. Phát triển một dòng sản phẩm mũi nhọn chủ chốt

 

2. Cung cấp giá bán hợp lý cho khách hàng

 

3. Xây dựng quan hệ bền chặt với khách hàng 

 

4. Liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch 

vụ

 

5. Phát triển hiệu quả logistic trong toàn bộ hệ thống

 

6. Thu hút, phát triển và truyền cảm hứng cho tập thể HPT 

 

7. Trở nên gọn gàng hơn, đơn giản hơn và nhanh hơn

 

8. Chịu trách nhiệm với các nhà cung cấp, đối tác và môi 

trường

 

9. Xây dựng và giữ cho văn hóa của công ty HPT trở thành 

một thực thể sống mạnh mẽ
 

Trao đổi về thiết kế và các giải 
pháp công nghệ 

Chốt đơn đặt hàng và lên kế hoạch 
sản xuất

Ngiệm thu & bàn giao tại nhà máy

Theo dõi sau bán hàng

Chốt phương án thiết kế, bản vẽ 
và báo giá

Giám sát khắt khe quá trình 
sản xuất

Nhận đặt cọc, chuẩn bị nguyên 
liệu đầu vào.
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SẢN PHẨM TỦ CHẤT LƯỢNG CAO - TỐC ĐỘ NHANH - GIÁ THÀNH CẠNH TRANH

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU VÀ DỊCH VỤ HẬU MÃI ĐẢM BẢO CÁC BÊN CÙNG CÓ LỢI

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Lô C3.1-C3.2 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc -Hà Nội

(024)22211123 
Máy lẻ 101

cskh@hpt-factory.com 
hpt-factory.com
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