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Tại các ngõ hẻm, quán hàng hay bến xe, cổng bệnh viện, nơi công sở… dễ dàng bắt gặp các
quán giải khát, trà đá di động sử dụng loại đá "ba không": Không nguồn gốc, không bảo đảm vệ
sinh, không tiêu chuẩn chất lượng để pha chế nước giải khát cho người tiêu dùng. Tại nhiều
quán hàng, người kinh doanh còn bảo quản đá lạnh trong những thùng xốp nhỏ cáu bẩn, dùng
tay trần bốc đá. Đáng lưu ý là một số quán còn sử dụng đá cây - loại đá chỉ được dùng để ướp
thực phẩm để pha chế...Â 

  

Â 

  

Hệ lụy của việc sử dụng đá bẩn đó là sức khỏe của con người đi xuống, đó là việc nhiều người
mắc các bệnh về đường tiêu hóa nhẹ thì mua thuốc về tự chữa, nặng phải vào viện chữa trị.

  

Â 

  

  

Â 

  

Giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp sản xuất đá viên chính là chiếc máy làm đá viên
công suất phù hợp với các doanh nghiệp của bạn.Â Mỗi chiếc máy làm đá của Tập đoàn Hải Âu
đều có các linh kiện chính được nhập khẩu từ các nước tiên tiến kết tinh thành sản phẩm hoàn
mỹ máy làm đá Hải Âu.

  

Tập đoàn Hải Âu với các kỹ sư đã thành công nghiên cứu và nhập khẩu về dòng máy làm đá
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viên  tự động
với chất lượng sản phẩm là đá sạch tinh khiết đến 99,9% nếu kết hợp cùng lọc nước RO. Sản
phẩm m
áy làm đá
của Hải Âu với quy trình vận hành dễ dàng và tự động, dễ sử dụng với tất cả người dụng. 
Máy làm đá sạch
tinh khiết của 
Tập đoàn Hải Âu
, chi phí bỏ ra không còn là nỗi lo đối với các đơn vị kinh doanh nữa, thay vào đó, họ có thể tập
trung vào sản xuất nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đá viên tốt nhất cho người tiêu dùng
.

  

Â 

  

  

Â 

  

Với máy làm đá sạch của Hải Âu, bạn sẽ không còn lo ngại về vấn đề nước đá bẩn nữa. Hải
Âu Việt Nam không chỉ tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm 
máy làm đá sạch
vì sức khỏe cộng đồng mà còn là doanh nghiệp đầu tiên nêu ra được lợi thế tiết kiệm đến 60%
chi phí so với giá mua nước đá bên ngoài, giúp các đơn vị kinh doanh nhanh chóng thu hồi vốn
đầu tư và sinh lời với 
máy làm đá viên
tinh khiết nhất.

  

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay sản phẩm và được tư vấn đặt hàng:

  

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:
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Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  

Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168

  

Showroom tại Hà Nội: Số 78 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  

Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168

  

Showroom tại TP.HCM:

  

Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4 , Tân Bình, TP HCM

  

Tel: 086.292.3070 - 0905.855.366

  

Showroom tại Vinh:

  

Địa chỉ: Tòa nhà Trung Anh, KM2, Đại Lộ V.I Lê Nin

  

Tel: 03.8668.9256 - 0902.563.636

  

Â 
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Â 

  

Nguồn: http://maylamdavienhaiau.com
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