GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Doma Vina tiền thân thuộc Tập Đoàn Doma Corp ( trụ sở tại Hàn
Quốc) và được thành lập vào năm 2004 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp.
Tiếp thu kế hoạch kinh doanh dòng sản phẩm phục vụ tiện nghi, nâng cao chất
lượng cuộc sống, công ty DOMA VINA cho ra đời dòng sản phẩm máy làm khăn
lạnh tự động. Kết hợp với nguồn nguyên liệu vải không dệt làm từ thiên nhiên
cho ra những chiếc khăn lạnh, nóng lau mặt và lau tay rất vệ sinh và thân thiện
với môi trường.
Quý khách hàng là chủ nhà hàng, khách sạn, thẩm mỹ viện Spa, Nha khoa,
trường học, coffee....nên quan tâm đến dòng sản phẩm này. Vì không mất nhiều
thời gian chỉ cần một thao tác ấn nút, máy làm khăn lạnh sẽ tự động cung cấp
cho quý khách một sản phẩm khăn vải không dệt mềm mại, chất lượng hợp vệ
sinh và bảo vệ môi trường.
Hiện nay công ty TNHH SX & TM DOMA VINA đã và đang phục vụ hơn 500 khách
hàng trên toàn quốc bao gồm: hệ thống nhà hàng Hai Lúa, Trung tâm hội nghị
tiệc cưới Riverside, Khách sạn REX, hệ thống Lotteria, Phở 24...
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được sự phục vụ chuyên nghiệp và tốt nhất
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WET TOWER DISPENSER

GIẢI PHÁP KHĂN LẠNH TIỆT TRÙNG

Qui trình sử dụng khăn

Chi phí đầu tư
ban đầu

Hợp vệ sinh
Không gây kích
ứng da

Vị trí đặt máy khăn

RIWAY -005
Phân tích thành phần khăn
Nguyên liệu khăn vải không dệt được
làm từ sợi tơ thiên nhiên, mềm mại và
không gây dị ứng cho da ( được chứng
nhận bởi viện Pasteur Tp.HCM)
Sản phẩm được làm ra mà không dùng
bất kỳ 01 loại hóa chất nào.
Sản phầm không dùng bao bì nên
không gây ô nhiểm môi trường.
Sản phẩm tự hủy trong môi trường tự
nhiên sau 30 ngày.
Giá thành luôn luôn thấp hơn giá thị trường

THÔNG SỐ MÁY

CHÚ THÍCH

Tốc độ cắt khăn: 18 cái/phút
Dòng điện: 220V/AC – 50HZ
Độ nóng của khăn: (20 – 70)oC
Dung tích bình nước: 1.5 lít
Kích thước: 380 x 220 x 275 mm
Trọng lượng: 7.5 kg
Độ dày của khăn: < 120Gsm
(Bảo hành 01 năm)

Quầy pha chế

Quầy bar

Sản phẩm: Máy cắt khăn tự động
Mã số: Riway – 005
Máy cắt khăn tự động được thiết kế sản xuất theo
công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc
Máy có kích thước nhỏ gọn và sang trọng rất phù
hợp với Nhà hàng, Khách sạn và Resort Cao cấp
Máy có chức năng tạo ra khăn tiệt trùng nóng, mát
rất vệ sinh và sang trọng

Quầy lễ tân

Trường mầm non

