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CN.CÔNG TY TNHH HỒNG QUANG TẠI HÀ NỘI

  

Add : N1 Ngõ 105 , Láng Hạ Đống Đa Hà Nội

  

Tel : (+84 4) 22402485 - 35627417 ;

  

Fax: (+ 84 4) 35626196

  

Mobile:  0973770488 - 0903 171 349

  

Email:  dieuhoatrane@gmail.com

  

Website: http://tranehongquang.com

  

  

LĨNH VỰC HOẶT ĐỘNG:

  

Công ty TNHH Hồng Quang tại Hà nội là đơn vị chuyên nhập khẩu trực tiếp máy điều hòa
không khí hàng đầu của Mỹ TRANE, là đại lý cấp 1 của hãng TRANE ( Mỹ) Tại khu vực
Miền Bắc ,Miền Trung và Miền Nam VN Từ 2006 .

  

Chuyên:
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*Tư Vấn giải pháp - Thiết kế- thi công- lắp đặt - bảo hành - bảo trì hệ thống lạnh công
nghiệp và gia dụng

  

* Đại lý phân phối chính thức  điều hòa không khí TRANE cho các các dự án xây dựng-
công trình - nhà xưởng-văn phòng -và các hộ gia đình vv.

  

*Chuyên cung cấp các phụ tùng thay thế hệ thông lanh Trane :Motor quạt dàn lạnh , dàn
nóng , điều khiển cơ, điện tử, Rele áp suất ,Máy nen (Compresor)...vv..hàng nhập khẩu
mới 100%

  

Không chỉ dừng lại ở đó, với mong muốn mở rộng phạm vi phục vụ những sản phẩm tốt
nhất, uy tín và chu đáo là không thể thiếu trong phục vụ. Nhân viên chúng tôi luôn được
trau dồi trình độ chuyên môn và tác phong phụcvụ. Mang lại cho Quý khách cảm giác vô
cùng an tâm và thật sự hài lòng với phương châm 
PHỤC VỤ TẬN TÂM 
của chúng tôi!

  

Sự hài lòng của quý khách hàng là thành công lớn của công ty chúng tôi.

  

Phục vụ quý khách 24/24 h  gọi là có ngay
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