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Công Ty TNHH Thang Máy và Thiết Bị Đông Đô với đội ngũ kỹ sư
giàu kinh nghiệm không ngừng nâng cao những tiêu chuẩn kỹ thuật
về an toàn và thẩm mỹ trong lắp đặt thang máy, trở thành thương
hiệu thang máy uy tín dẫn đầu trong ngành dịch vụ thang máy dân
dụng chất lượng cao tại Việt Nam. Phục vụ trên 3000 khách hàng.
Hơn 95% khách hàng hài lòng tuyệt đối , 92.5% đúng lịch bảo trì
sửa chữa thang máy.

LỜI NGỎ

Quy trình Lắp đặt thang máy:
- Tư vấn
- Thiết kế
- Thi công lắp đặt
- Thanh toán & Bảo hành

Quy trình Bảo trì thang máy:
- Khảo sát
- Tư vấn
- Ký hợp đồng
- Bảo trì định kỳ & trọn gói



GIẢI PHÁP

Thiết kế thi công chắc chắn, hài hòa giữa
công năng sử dụng và thẩm mỹ cao, mang
lại trải nghiệm thang máy an tâm nhất. Sản
phẩm vận hành ổn định, tuổi thọ cao, đảm
bảo an toàn cho vận tải người và hàng hóa
sản xuất, giúp chủ đầu tư tối ưu hóa lợi
nhuận đầu tư và tiện nghi sống.

Lắp đặt thang máy tối ưu

Hệ thống trực bảo trì, cứu hộ 24/7/365,
Thang máy Đông Đô sửa chữa nhanh
chóng, kịp thời và hiệu quả mọi vấn đề
phát sinh đột ngột. Đồng thời kỹ sư tư vấn
khách hàng các bước tiếp theo nhằm hạn
chế sự cố quay trở lại.

Bảo trì thang máy định kỳ

Khảo sát chất lượng vận hành thang máy,
nhằm đưa ra phương án và báo giá phù
hợp, giải quyết triệt để lỗi vận hành trong
quá trình sử dụng. Gia tăng vòng đời thang
máy, thay mới linh kiện thang máy chính
hãng, đồng bộ với phiên bản hiện thời của
thang máy.

Nâng cấp thang máy đã qua sử dụng



SẢN PHẨM

Thang máy tải khách Thang máy gia đình

Thang máy bệnh viện

Thang kính

Thang máy ô tô Thang máy tải hàng

Danh mục sản phẩm thang máy tiêu biểu Công ty Thang máy và Thiết bị Đông Đô
đã lắp đặt và bảo trì.



DỰ ÁN KHÁCH HÀNG
Công ty Thang máy và Thiết bị Đông Đô tự hào đưa đến giải pháp thi công xây dựng
thang máy có tính ứng dụng cao cho đời sống kinh tế và xã hội người Việt Nam. 

Biệt thự ông Lê Văn Bính, Hà Nội

Tổng cục thống kê Ba Đình

Chung cư Trung Yên

Hệ thống 30 ShineNhà ông Đồng, Đội Cấn, 
Hà Nội

Shophouse bà Hằng, The
Manor



Sư đoàn 361, Hà Nội Trường mầm non Sao Mai, Hà Nội

Ủy ban ND Ba Đình, Hà Nội

Trường tiểu học Hoàng Hoa ThámTrường tiểu học Thành Công A

Lữ đoàn 26, Hà Nội

Viện Cơ Khí Nhiệt Điện, Hà Nội Nhà máy Pegatron, Hải Phòng

Showroom oto Huyndai, Hà NộiBiệt thự ông Kảnh, Vĩnh Phúc



ĐIỂM ƯU VIỆT

0 4

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

Thang máy Đông Đô có hơn +10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh
vực xây dựng thang máy và kỹ thuật điện tự động hóa. Cốt lõi của
ngành thang máy là sự thăng dư của nền kinh tế cộng đồng.

LỢI ÍCH SAU KHI SỬ DỤNG

Tối ưu hiệu quả đầu tư
kinh tế kinh doanh mặt
bằng.
An tâm về chất lượng và
dịch vụ chăm sóc khách
hàng hoàn hảo.
Tiết kiệm diện tích nhà ở,
văn phòng, công trình cho
thuê.
Quá trình di chuyển, vận
tải người và hàng hóa
nhanh chóng và thuận lợi.
Gia tăng giá trị công trình
bất động sản cho thuê,
mua bán hoặc sinh hoạt.
Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm
diện tích, không tốn nhiều
diện tích sinh hoạt.

Từ khi Công ty TNHH thang
máy và thiết bị Đông Đô
được chọn làm đơn vị lắp
đặt và bảo trì hệ thống
thang máy cho Tổng Cục
Thống Kê Khu Vực I, tất cả
khảo sát đánh giá nội bộ và
khách hàng đều cho kết quả
chất lượng tốt. Kèm theo đó
là những tư vấn vận hành,
cảnh báo thay thế vật tư
phù hợp đã giúp hệ thống
vận hành ổn định và tiết
kiệm chi phí cho trung tâm. 
 Từ đó đến nay đã 5 năm
thang máy không gặp vấn
đề gì, chỉ việc sử dụng. Chất
lượng dịch vụ rất tốt.

Tư vấn khách hàng giải pháp cá nhân hóa.

Quy trình lắp đặt và bảo trì thang máy minh bạch,

theo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật TVCN, EN.

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tay nghề cao.

Tư vấn giải pháp, thiết kế bản vẽ xây dựng miễn phí.

Trực bảo trì, cứu hộ 24/7.

Bảo hành từ 12 – 36 tháng.

Cam kết chất lượng sử dụng bền vững.

BÀ PHẠM THỊ VÂN ANH – PHÓ GIÁM
ĐỐC TRUNG TÂM TỔNG CỤC THỐNG

KÊ KHU VỰC I, BA ĐÌNH, HÀ NỘI



THANG MÁY GIA ĐÌNH
Dự án: Tòa nhà Văn phòng Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thang máy Fuji 450kg – 6 người

8 điểm dừng/ 9 tầng

Cabin: 1400mm x 1000mm x 2300mm

Tốc độ: 90 m/phút 



THANG MÁY TẢI HÀNG
Dự án: Nhà máy Pegatron, Hải Phòng

Thang máy tải hàng kèm người Mitsubishi 2500kg

Vận hành đôi

5 điểm dừng | 30m/phút

Cabin:  2500mm x 3000mm



THANG MÁY TẢI KHÁCH

Thang máy tải khách Fuji 900kg
Vận hành đôi
5 điểm dừng | 60m/phút

Thang máy tải thực phẩm 250kg
5 điểm dừng | 20 m/phút
Máy kéo Mitsubishi

Dự án: Trường tiểu học Thành Công A, Hà Nội



THANG MÁY KÍNH
Dự án nhà bà Hằng, Nguyễn Xiển, Hà Nội

Thang máy kính 500kg

Kính nhiều lớp, khung thép cường lực đột lỗ

6 điểm dừng | 60m/phút



NHÂN SỰ
Nhiệt huyết

Cẩn trọng

Chính xác





LINH KIỆN

Mới 100% chính hãng

Chất lượng được kiểm định trên 3000 dự án

Đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ



DỊCH VỤ
Trực bảo trì 24/7

Tận tâm

Dịch vụ chăm sóc khách

hàng hoàn hảo



KIỂM ĐỊNH THANG MÁY
Được cấp phép bởi Trung tâm Kiểm định an toàn của Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội. Sản phẩm
vượt qua nhiều vòng kiểm định khắt khe, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.



TCVN 4086:1985: Yêu cầu chung về an toàn điện trong xây dựng
TCVN 3146:1986: Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện
TCVN 4756:1989: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
TCVN 5744:1993: Thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.
TCVN 5866:1995: Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí
TCVN 6904:2001: Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn
về cấu tạo và lắp đặt
TCVN 4244:2005: Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật thiết bị nâng
TCVN 7628-6:2007: Bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy trở người tại khu
chung cư
TCVN 6396-73:2010: Yêu cầu an toàn về cấu tạo, lắp đặt thang máy trong
trường hợp có cháy
TCVN 6396-28:2013: Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy báo
động từ xa
TCVN 6396-21:2015: Yêu cầu an toàn cấu tạo và lắp đặt thang máy mới –
Thang máy mới chở người và hàng trong toà nhà đang sử dụng
QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy
TCVN 6396-50:2017: Kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy chở
người và chở hàng
TCVN 6396-20:2017: Yêu cầu an toàn, cấu tạo và lắp đặt thang máy chở
hàng, chở người

Tất cả các bước thi công, kiểm tra, kiểm định tại Thang máy & Thiết bị Đông Đô
được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật:



GIẤY CHỨNG NHẬN



Mỗi dự án thiết kế, lắp đặt thang máy thành công là niềm tự hào to lớn và cam
kết của chúng tôi đối với khách hàng. Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ và sản
phẩm thang máy tới tay người tiêu dùng, đội ngũ kỹ sư Công ty TNHH Thang
máy & Thiết bị Đông Đô luôn mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong
quá trình trải nghiệm sản phẩm tốt nhất.

Công ty  TNHH Thang máy & Thiết  bị  Đông Đô

Hotline: 098 734 69 44 | 093 559 25 09

Website: thangmaydongdo.com

VPGD: 53 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: dongdolift@gmail.com

Facebook: facebook.com/thangmaydongdo


