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“

Xin chào.

C

hào mừng bạn đến với Euro Air Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp
giải pháp điều hòa không khí hàng đầu thế giới.

Chúng tôi bắt đầu hoàn thiện hệ thống phân phối không khí bằng ống gió vải từ đầu
những năm 70 khi một nhà phát minh người Đan Mạch đã phát hiện ra phương pháp
độc đáo về thông gió trong nhà. Một câu chuyện khá thú vị. Kể từ đó, chúng tôi
đã cung cấp cho các nhà máy, văn phòng, trung tâm giải trí và các cửa hàng bán lẻ
công nghệ thông gió tiên tiến từ Euro Air.
Và bây giờ chúng tôi đã có mặt tại Đông Nam Á, trong kỷ nguyên “bình thường
mới”, khi các doanh nghiệp trên khắp thế giới đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản
hơn, tối ưu hơn cho hoạt động kinh doanh của mình.
Tại Euro Air Đông Nam Á, chúng tôi có một sứ mệnh. Đó là thay thế hệ thống ống
gió kim loại lỗi thời, cồng kềnh và không hợp vệ sinh trước đây bằng một giải pháp
khác, giúp tối ưu không khí trong nhà nhanh chóng và hiệu quả hơn. Các giải pháp
của chúng tôi đã được nhiều đơn vị tin tưởng, từ các nhà máy, văn phòng trong khu
vực Đông Nam Á đến cơ sở SpaceX của Elon Musk tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
Ống gió vải nhanh chóng trở thành sự lựa chọn thông minh cho các nhà phát triển
bất động sản, kiến trúc sư, nhà thiết kế và kỹ sư đang tìm kiếm giải pháp thông gió
bền vững và phù hợp với tương lai. Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, mang đến hiệu
quả về chi phí, dễ lắp đặt và có thể tháo gỡ để vệ sinh định kỳ dễ dàng.
Chúng tôi mong muốn được cung cấp cho các doanh nghiệp trên mọi quy mô công
nghệ ống gió vải tiên tiến nhất. Khi thế giới chuyển mình, đã đến lúc tạo ra một bầu
không khí trong nhà tốt hơn cho nhân viên, đồng nghiệp, khách hàng và chính bạn.
Đã đến lúc lựa chọn Euro Air.

KLAVS B. NIELSEN
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Câu chuyên cua chúng tôi

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI
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TỪ K HỞI ĐẦU K H I Ê M TỐN ĐẾN N H À M ÁY DỆT ĐẦU T I Ê N

Ống gió vải bắt đầu xuất hiện khi quyền và an
toàn của người lao động trở thành mối quan tâm
hàng đầu trong cộng đồng vào những năm 1970.
KE Filter, tên gọi cũ của KE Fibertec, công ty sở
hữu Euro Air, là đơn vị tiên phong cung cấp các
sản phẩm lọc không khí thời bấy giờ. Bằng các
công nghệ tiên tiến, KE Fibertec giúp giải quyết
những thách thức khó khăn nhất về chất lượng
không khí trong môi trường làm việc.

Doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại vì không thể
tối ưu hóa môi trường không khí trong nhà.
Đó là lúc KE Filter bước vào can thiệp.

Công ty gợi ý gắn ống lọc không khí bằng vải vào
cửa thông gió. Không khí đi vào sẽ làm căng ống
gió, thoát đều qua bề mặt vải, tạo điều kiện cho
môi trường thông thoáng, không có gió lùa.
Những ống gió vải này còn có khả năng chống
Viện nghiên cứu Kỹ thuật Công nghệ Jutland đã
đọng sương, ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn
yêu cầu công ty KE Filter cung cấp một giải pháp có hại. Hơn nữa với khối lượng nhẹ, phát minh
cho vấn đề mà họ đang phải đối mặt.
này cho phép quá trình tháo gỡ để vệ sinh và bảo
trì định kỳ diễn ra thường xuyên hơn. Đây cũng
Môi trường lạnh, ẩm và thông gió kém ở các lò
là yêu cầu cực kỳ quan trọng và cần thiết trong
mổ tại Đan Mạch gây không ít khó khăn cho công ngành công nghiệp thực phẩm.
nhân ngành thực phẩm. Tại rất nhiều lò mổ trên
khắp cả nước, hệ thống làm mát phả hơi lạnh liên Ống gió vải vệ sinh hơn ống gió kim loại, cải thiện
tục để giữ nhiệt độ ở mức thấp, nhưng lại tạo ra
đáng kể chất lượng không khí trong nhà xưởng
nhiều luồng gió lạnh. Hậu quả, nhiều công nhân bị và sức khỏe của người lao động. Khám phá mang
ốm và thực phẩm vẫn không được bảo quản lạnh tính cách mạng này cho đến nay vẫn là cốt lõi
đều, dẫn đến chất lượng sản phẩm xuống cấp.
trong các sản phẩm của chúng tôi.

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI
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TỪ K HỞI ĐẦU K H I Ê M TỐN ĐẾN N H À M ÁY DỆT ĐẦU T I Ê N

Từ năm 2007, Euro Air gia nhập tập đoàn KE
Fibertec, nhà sản xuất ống gió vải lớn nhất trên
toàn thế giới. Công ty không ngừng phát triển
công nghệ, tạo ra những nguyên vật liệu có tính
thẩm mỹ cao và được khoa học công nhận.
Các nhà máy dệt của chúng tôi ở Vejen, Đan
Mạch và Varnsdorf, Cộng hòa Séc được thiết kế
chỉ để sản xuất ống gió vải. Các phương pháp thử
nghiệm và quy trình kiểm soát chất lượng của
Euro Air đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Chúng
tôi rất tự hào về chất lượng đồng đều và cao cấp
của sản phẩm.

Ông nói thêm: “Việc có nhà máy riêng cho phép
chúng tôi kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất
chất liệu có tính năng thẩm thấu mà không cần
đến bước đục lỗ. Bằng cách này, chúng tôi có thể
cung cấp một giải pháp điều hòa không tạo ra
luồng gió, với sự phân phối không khí đồng đều”.
Từ khởi đầu khiêm tốn ở các nhà kho đông lạnh
tại Đan Mạch đến những vùng khí hậu nóng ẩm ở
Đông Nam Á, Euro Air nhanh chóng trở thành sự
lựa chọn thông minh của các doanh nghiệp, nhà
phát triển, kiến trúc sư, nhà thiết kế và kỹ sư hàng
đầu thế giới.

Klavs B. Nielsen, đại diện của Euro Air Đông Nam
Á cho biết: “Chính chuỗi nhà máy dệt chuyên
biệt đã giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm độc
đáo”.

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI
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Vuon tói nhũng vì sao
“Khi dự án SpaceX của Elon Musk trao trọn niềm tin vào Euro Air cho nhà máy của
họ tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, chúng tôi biết rằng ống gió vải cũng sẽ là
sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ nhà máy hoặc phòng thí nghiệm nào ở Đông Nam
Á”, Klavs B. Nielsen cho biết. Đội ngũ của SpaceX phụ thuộc rất nhiều vào sự phân
bố nhiệt độ đồng đều từ sàn đến trần, cũng như không gian hoàn toàn mở để di
chuyển thiết bị xung quanh bằng cần cẩu trên cao. Việc lắp đặt đơn giản các ống gió
vải trên tường và trần nhà đã giúp họ đạt được cả hai điều này.”
KLAVS B. NIELSEN

7

Su lua chon cua nhũng
nhà hàng danh tiêng
Luôn đề cao giá trị bền vững và trân trọng sản phẩm
bản địa, thương hiệu Pizza 4P’s dành được sự ưu ái
đặc biệt từ người yêu ẩm thực Việt. Nhà hàng tự
sản xuất phô mai, trồng rau củ và cây gia vị. Những
nông trại tự sản xuất phân bón cũng được Pizza 4P’s
xây dựng nhằm mục đích tái chế thức ăn thừa.

“Chúng tôi luôn muốn xây dựng một công trình
xanh, bền vững, gần gũi với thiên nhiên, và Euro Air
hoàn toàn thích hợp để hoàn thành mục tiêu này”,
Kyohei Takahashi, Quản lý Dự án của Takashi Niwa
Architects, đơn vị thiết kế cho chi nhánh Pizza 4P’s
mới tại Hải Phòng, cho biết.

Khách đến dùng bữa tại Pizza 4P’s cũng có thể cảm
nhận điều này qua thiết kế của nhà hàng. Thương
hiệu hướng đến nét đẹp Việt Nam đương đại, mang
đến trải nghiệm gần gũi nhưng vẫn tinh tế, trong
không gian hiện đại, bên cạnh thực đơn mới lạ và
hấp dẫn.

Đối với Euro Air, môi trường bền vững không chỉ là
một xu hướng. Thương hiệu cung cấp ống gió vải
duy nhất trên thế giới đạt được chứng nhận Cradle
to Cradle, hay còn gọi là CradleSox.

Và để giữ vững mục tiêu đó, từng mũi khâu và sợi
dệt của ống gió vải Euro Air đều được sáng chế trên
Xuất hiện đầu tiên tại TP.HCM, Pizza 4P’s nhanh
tinh thần giảm thiểu tối đa tác động lên môi trường.
chóng mở rộng trên khắp cả nước. Luôn ưu tiên tính Euro Air cam kết dành tâm huyết bảo tồn các
bền vững, trách nhiệm vì cộng đồng và thiết kế hiện nguồn tài nguyên, hạn chế dấu chân carbon, tái sử
đại, Euro Air là lựa chọn phù hợp cho thiết kế chi
dụng nguyên vật liệu thô, tất cả vì một bầu không
nhánh nhà hàng tại thành phố Hải Phòng.
khí trong lành hơn, cả trong nhà lẫn ngoài trời.

* Chứng nhận Cradle to Cradle được phát triển bởi Tiến sĩ Michael Braungart và William McDonough như
một thước đo công nhận các sản phẩm an toàn hơn, bền vững hơn cho nền kinh tế tuần hoàn. Chứng
nhận Cradle to Cradle khuyến khích các nhà sản xuất xem xét cẩn thận từng nguyên vật liệu đầu vào,
cũng như mọi nguồn lực được sử dụng trong quá trình sản xuất. Các sản phẩm được chứng nhận Cradle to
Cradle có khả năng tái chế được đến 100%.

SỰ LỰA CHỌN CỦA NHỮNG NHÀ HÀNG DANH TIẾNG
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“

Môt trong nhũng điêm manh
cua ông gió vai là dê lăp đăt,
chı mât môt hoăc hai ngày đê
hoàn thành. Công nghê này
khiên cho viêc lăp đăt nhanh
hon, re hon và dê dàng hon
so vói các giai pháp truyên
thông.”
KYOHEI TAKAHASHI
QUẢN LÝ DỰ ÁN
TAKASHI NIWA ARCHITECTS
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12 lý do Euro Air
hoàn toàn phù hop
vói ban.
•

Không khí trong nhà được tối ưu, không có luồng gió

•

Tiết kiệm năng lượng với công suất vận hành hệ thống thấp hơn

•

Vải dệt có chất lượng cao, nhập khẩu trực tiếp từ các nhà máy dệt ở
Châu Âu

•

Khối lượng giảm đến 70-80%

•

Giảm tải cho kết cấu trần nhà

•

Lắp đặt nhanh hơn, dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn

•

Thiết kế tùy chỉnh được về màu sắc, hình dạng và kích thước, phù
hợp với mọi công trình

•

Vệ sinh hơn, ống gió dễ dàng được tháo gỡ, làm sạch và lắp đặt lại

•

Chống cháy

•

Không bị đọng sương

•

Giảm tiếng ồn

•

Môi trường làm việc thoải mái và năng suất hơn cho nhân viên

Trò chuyện cùng chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn về giải pháp điều
hòa không khí bền vững, tiết kiệm chi phí và được đặt hàng riêng theo yêu
cầu của doanh nghiệp. Truy cập www.Euro Air-sea.com/contact.
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GIỚI THIỆU VỀ EURO AIR ĐÔNG NAM Á

E

uro Air Đông Nam Á là đơn vị cung cấp sản phẩm ống phân phối không khí
bằng vải, được thiết kế độc quyền tại Đan Mạch. Từ năm 2007, chúng tôi là
thành viên của Tập đoàn KE Fibertec, là nhà sản xuất ống gió vải lớn nhất thế
giới.
Các ống gió vải mà chúng tôi cung cấp cho thị trường Đông Nam Á được sản
xuất tại các nhà máy ở Vejen, Đan Mạch và Varnsdorf, Cộng hòa Séc. Tất cả sản
phẩm dệt đều được sản xuất tại các nhà máy của Euro Air với công năng duy
nhất là phân phối không khí, đảm bảo chất lượng đã qua thử nghiệm để đáp ứng
các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Tầng 4, tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
postmaster@dkengineeringltd.com

+84 24 3768 6260

EURO AIR SEA COMPANY LIMITED
11

EURO AIR.
IT’S IN THE AIR.

TƯƠNG LAI CHO KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ
E U R O A I R ĐÃ CÓ MẶT TẠI Đ Ô N G N A M Á
WWW.EUROAIR-SEA.COM

