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Với quy mô phát triển không ngừng, chúng tôi hiện 
đang tiếp tục đầu tư và xây dựng thêm các dây chuyền 
sản xuất các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn cung 
cấp cho các dự án khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. 
Các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn tiêu chuẩn 
và phi tiêu chuẩn:

Các sản phẩm theo tiêu chuẩn: Các loại cống tròn, 
cống hộp, gạch block, cột điện, rãnh thoát nước, bó 
vỉa, tà vẹt đường tàu, hàng rào đúc sẵn,…

Các sản phẩm phi tiêu chuẩn: Các khối block bằng 
bê tông, tường chắn đất, cát, lan can cầu, khối 
tetrapot, haro,... và các sản phẩm thiết kế riêng theo 
yêu cầu của khách hàng.

CUNG CẤP CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TIÊU CHUẨN VÀ PHI TIÊU CHUẨN
SUPPLYING STANDARD AND NON- STANDARD PRECAST CONCRETE PRODUCTS

With development and expand ceaselessly, we now 
continue investing and building more production 
lines to produce precast concrete supplying for 
projects in  Hanoi  and  around  provinces.  The 
Standard and Non standard precast concrete 
products:

Standard product: Pipe culvert, box culvert, 
concrete brick, electric pole, drain, pavement, 
railway sleeper, precast fence panels,…

Non standard product: Concrete block, soil 
retaining wall, bridge retaining wall, tetrapot 
block, haro block and precast products with 
required design of customers.

Cống hộp đúc sẵn
Precast box culvert 

Cống tròn đúc sẵn
Precast pipe culvert

Khối tetrapod
Tetrapod block

Dầm cầu
Bridge beam

Khối tetrapod
Tetrapod block

Khối haro 
Haro block

Tấm vỏ hầm
Tunnel segment

Tà vẹt đường tàu, rãnh nước
Concrete tie, gutter

Tấm chắn đường
Concrete barrier
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Hiện tại, chúng tôi đang sản xuất và cung cấp các sản 
phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn ứng suất trước cho các 
dự án khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong tương 
lai chúng tôi đang dự kiến sẽ mở rộng thêm các cơ sở 
sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn ứng suất trước 
có thể cung cấp tới các thị trường miền Trung bằng 
phương tiện vận tải thủy. Các sản phẩm cấu kiện bê 
tông đúc sẵn ứng suất trước của chúng tôi bao gồm và 
không giới hạn:

Các sản phẩm phục vụ nền móng: Cọc ván BTCT 
dự ứng lực, cọc bê tông li tâm dự ứng lực, các giải 
pháp tổng hợp bê tông cho nền móng.

Các sản phẩm khác phục vụ xây dựng: Sàn BTCT 
ứng suất trước, dầm cầu đúc sẵn ứng suất trước, 
cột điện ly tâm dự ứng lực,…

Up to now, we are producing and supplying 
prestressed concrete products for projects in Hanoi 
and around provinces. We had schedules to expand 
more branches of factory in order to supply 
prestressed concrete product to Centre of Vietnam 
market by waterway transportation. Our prestressed 
concrete product including but not limited by:

Concrete products for foundation: The 
prestressed concrete sheet pile, prestressed 
concrete spun pile, total concrete solutions for 
foundation.

Other products for construction: Prestressed 
concrete panel, prestressed concrete bridge girder, 
prestressed concrete spun pole,…

CUNG CẤP CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN ỨNG SUẤT TRƯỚC

Dầm cầu đúc sẵn
Precast girder 

Cọc ván dự ứng lực đúc sẵn
Prestressed concrete sheet pile

Nhà BTCT đúc sẵn lắp ghép
Precast concrete building

Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực
Prestressed concrete spun pile

Sàn bê tông dự ứng lực
Prestressed concrete panel 

Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực
Prestressed concrete spun pole

GIẢI PHÁP ĐÚC SẴN CHẤT LƯỢNG CAO / HIGH QUALITY PRECAST SOLUTION

SUPPLYING PRESTRESSED CONCRETE PRODUCTS 



Chúng tôi chuyên cung cấp:

Giải pháp thi công nền móng, cầu, cống đường 
bộ, bến cảng,…

Giải pháp bê tông đúc sẵn.

Giải pháp xây dựng nhà lắp ghép đúc sẵn.

Giải pháp xây dựng nhà ở công nhân, ký túc xá 
theo phương thức chìa khóa trao tay.

Giải pháp thi công các cấu kiện bê tông năng suất 
cao, sản xuất các sản phẩm cấu kiện bê tông phi 
tiêu chuẩn bằng dây chuyền công nghiệp.

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ BÊ TÔNG

We are professional supplier in as follows:

Solution for building the foundation, bridge, 
culvert, road, wharf, port,…

Solution for precast concrete.

Solution for the precast concrete building.

Solution for building the accommodation of labour, 
study camp by turnkey system.

Solution for building high capacity precast 
concrete products, produce non-standard precast 
concrete products by industrial production line.

Giải pháp cống hộp đúc sẵn qua đường
Solution for precast box culvert 

Giải pháp thi công nền móng
Solution for foundation building

Giải pháp Nhà BTCT đúc sẵn lắp ghép
Solution for precast concrete building

Giải pháp nhà ở công nhân 
Solution for accommodation of labour 

Giải pháp thi công nhanh – thi công bó vỉa
Fast building solution – kerb building 

Tấm nâng đường ống, tường chắn đất
Pipe weight, earth retaining walling

SUPPLYING TOTAL CONCRETE SOLUTIONS FOR CONSTRUCTION 
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With EVERNEW, everything is possible
Dream, Believe, Act and Achieve
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EVERNEW chủ trương phát triển mạng lưới công ty 
thành viên, công ty liên kết nâng cao khả năng hấp thụ 
và cộng hưởng các thông tin thương mại. Sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các thành viên tạo ra sự liên kết các khâu 
Nghiên cứu – Sản xuất – Bán hàng đảm bảo khả năng 
đáp ứng cao nhất lợi ích của khách hàng trong từng 
sản phẩm cũng như giải pháp xây dựng.

EVERNEW concentrates on developing the network of 
member companies and associated companies in 
order to receive and better detect necessary market 
informations. The close co-ordination among members 
create the link between Research - Production - Market-
ing and Sales, thereby ensure our capacity of satisfying 
the highest customer bene�t on each product as well 
as constructional solutions.

evernew
H   O   L   D   I   N   G

evernew
R E S E A R C H

evernew
S O L U T I O N

evernew
T E C H N O L O G Y

evernew
CONSULTANT

evernew
MARTERIAL



Giải pháp sáng tạo cho lĩnh vực vật liệu xây dựng và bê tông

ĐỐI TÁC / PARTNER

evernew
H   O   L   D   I   N   G
www.evernew.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN EVERNEW HOLDING JOINT STOCK COMPANY

ĐỊA CHỈ: A24 - BT4, Khu Đô thị Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, 
Việt Nam.

VPGD: Số 68, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

PHÒNG MARKETING & BÁN HÀNG
Số 80, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84 437855974/37856836
Email: info@evernew.com.vn - website: www.evernew.com.vn

ADDRESS: A24 – BT4 – My Dinh II Urban area, My Dinh commune, Tu Liem district, 
Hanoi, Vietnam.

OFFICE: No. 68, Do Duc Duc street, Me Tri commune, Tu Liem district, Hanoi, Vietnam

MARKETING & SALES DEPT
No. 80, Do Duc Duc street, Me Tri commune, Tu Liem district, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 437855974/37856836
Email: info@evernew.com.vn - website: www.evernew.com.vn 
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