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Điều làm người sử dụng và khách hàng lo lắng khi sử dụng nước đá không rõ nguồn gốc là gặp
phải nước đá bẩn, nhiễm khuẩn, ...Đây là một điều đáng sợ nhất đối với người sử dụng. Tuy
nhiên, lý do không phải đến từ máy làm đá, phần lớn là từ nguồn nước đưa vào máy làm đá
viên  chưa được
tiệt trùng. Khi bị đóng băng, hầu hết các vi khuẩn không "chết" mà chúng chỉ tạm "ngủ đông".
Khi đá tan, nhiệt độ môi trường tăng dần, là lúc các màm bệnh trỗi dậy gây tác hại. Người sử
dụng cần cấp nguồn nước đã tiệt trùng cho máy và thường xuyên vệ sinh 
máy làm đá
 viên theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất
.

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

Các đơn vị kinh doanh dễ gặp phải tình trạng lừa đảo vì mặt hàng máy làm đá trôi nổi sẽ có
chất lượng không đảm bảo an toàn và có khi gây cháy nổ, hỏng hóc,…vì thế, các đơn vị kinh
doanh nên đến các cửa hàng của hãng máy làm đá uy tín để mua hàng. 
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Có nhiều cách để khử trùng nguồn nước mà không cần dùng hóa chất: Diệt khuẩn bằng tia cực
tím (UV), lọc khuẩn bằng các màng lọc vi sinh (màng Hollow Fiber, Nano, RO).

  

Hải Âu Group tự hào cung cấp giải pháp máy làm đá sạch  tinh khiết nhằm đảm bảo an toàn
cho sức khỏe người dùng, đồng thời giảm được nguy cơ mắc các bệnh cho người tiêu dùng ( đá
sạch 99,9% nếu kết hợp cùng lọc nước RO).

  

 

  

  

 

  

Đứng trước thực trạng nước đá bẩn tràn lan như hiện nay, Công ty cổ phần Hải Âu Việt Nam đã
trực tiếp nghiên cứu, lắp ráp và phân phối dòng sản phẩm máy làm đá viên tinh khiết Hải Âu
nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng, đồng thời giảm được nguy cơ mắc các bệnh
nguy hiểm từ nước đá bẩn. Đặc biệt, sản phẩm đá viên của máy làm đá đã được Tổng Cục Tiêu
Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Bộ Y Tế – Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc
gia, và Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh chứng nhận đạt chuẩn sạch, tinh khiết nếu kết
hợp với lọc RO.
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  Vì vậy, Hải Âu Việt Nam không chỉ tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm máy làm đásạch  tinhkhiết  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 vốnđầu tư và sinh lời với máy làm đá viên tinh khiết nhất.     Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:  Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:     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     
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