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GIỚI THIỆU

CVC-JSC

Công ty TNHH Composite Công Vinh được thành lập từ năm 1998 với
tên gọi là Công ty TNHH Công Vinh, năm 2002 chuyển đổi thành Công ty CP
xây lắp Công Vinh, năm 2014 chuyển đổi thành Công ty TNHH Composite
Công Vinh.
Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Xây lắp và
sản xuất vật liệu xây dựng nhất là sản xuất các loại nắp hố ga, nắp hố thu
nước, song chắn rác, nắp bể cáp, khung gốc cây, gạch dẫn hướng cho
người khiếm thị làm bằng vật liệu Composite.
Công ty có dây truyền sản xuất các loại nắp hố ga, nắp hố thu nước,
song chắn rác, nắp bể cáp, khung gốc cây, gạch dẫn hướng cho người
khiếm thị làm bằng vật liệu Composite theo công nghệ “ Ép nhiệt nóng không
cốt thép – BMC”. Dây chuyền công nghệ này cho phép sản xuất các loại sản
phẩm có khả năng chịu tải cao, kiểu dáng công nghiệp, năng suất cao hơn
nhiều so với công nghệ làm Composite đóng rắn tự nhiên FRP chủ yếu trên
thị trường hiện nay.
Sản phẩm của công ty chúng tôi đã được Tổng cục đo lường chất
lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 10333-3:2016 và đã
được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận cho sử dụng vào các công trình hạ
tầng của TP Hà Nội từ năm 2009. Sản phẩm của công ty chúng tôi đã được
lắp đặt ở: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, tỉnh
Quảng Ninh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thái Bình, tỉnh Hà
Nam, tỉnh Yên Bái, tỉnh Hà Giang, tỉnh Nam Định, tỉnh Bắc Ninh, TP Phú
Quốc - tỉnh Kiên Giang, Viêng Chăn - Lào…
Lực lượng lao động bình quân của Công ty là 50 người gồm các cán
bộ quản lý, kỹ sư và công nhân có kinh nghiệm và trình độ tay nghề cao.
Công suất của nhà máy đạt 100.000 sản phẩm/năm tương đương 120 tỷ
đổng.
Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!
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NẮP HỐ GA
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CVC-JSC

BỘ NẮP HỐ THU NƯỚC ( BỘ SONG CHẮN RÁC )

BỘ NẮP HỐ THU NƯỚC NGĂN MÙI
HỐ GA BẰNG MÁNG NƯỚC CÓ VÁCH NGĂN
THEO NGUYÊN LÝ XI PHÔNG
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NẮP RÃNH THU NƯỚC ( SONG CHẮN RÁC )

CVC-JSC

KHUNG GỐC CÂY

Khung gốc cây 1.200 x 1.200 x 25
Khung gốc cây 1.000 x 1.000 x 25

GẠCH DẪN HƯỚNG

TẤM CHỐNG LÓA
STT
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TÊN SẢN PHẨM

1

Gạch dẫn hướng: 300 x 300 x 20

2

Gạch dừng bước: 300 x 300 x 20

3

Gạch dẫn hướng: 400 x 400 x 20

4

Gạch dừng bước: 400 x 400 x 20
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CVC-JSC

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG

CVC-JSC

GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

1 Kích thước trong của miệng giếng (d)

không được lớn hơn kích thước lỗ của
khung đỡ (D) để tránh bị hụt hẫng dễ
xảy ra sự cố. Xem hình vẽ 1

2 Chênh lệch độ cao cho phép giữa mặt
bằng của nắp hố ga và mặt nền xung
quanh là +- 3mm. Xem hình vẽ 2

3 Đệm một lớp vữa xi măng mác cao dày 0,5 đến 1cm phía dưới
khung của bộ nắp hố ga.

4 Đắp tạo vát xung quanh khung của bộ nắp hố ga bằng bê tông
hoặc bê tông nhựa trước khi thảm bê tông hoặc bê tông nhựa mặt
đường.

5 Đảm bảo thời gian đông kết của bê tông hoặc vữa xây chèn thì mới
được cho xe đi lên bộ nắp hố ga.

6 Trong quá trình lắp đặt và sử dụng sản phẩm: Luôn đặt mặt phải
(mặt có logo, chữ) của nắp hố ga hướng lên trên và mở nắp hố ga
bằng tay mở hình chữ T (dụng cụ đi kèm).

7 Cấp tải trọng và phạm vi áp dụng
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PHẠM VI SỬ DỤNG

LOẠI

TẢI TRỌNG

A

15KN

Những nơi dành cho người đi bộ và xe đạp

B

125KN

Trên hè, đường xe máy, chỗ đỗ ô tô du lịch

C

250KN

Dưới lòng đường cách lề không quá 0,5m; dưới lòng đường cho xe tải nhẹ

D

400KN

Dưới lòng đường cho tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ
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