
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TKT VIỆT NAM 

VIET NAM TKT PLASTIC PACKAGING JSC 

Đ/c: Thửa 423-Tờ Bản Đồ Số 59- Tọa Lạc Kp7-P.Uyên Hưng-Tx Tân Uyên-Bình Dương . 

Tel :0650-3800811 ~14        Fax :0650-3800815         web: www.tktplastic.com 

    

Kính thöa quyù khaùch haøng ! 

 

Trước tiên, thay mặt Ban Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TKT VIỆT NAM, tôi 

xin gửi lời chào đến Ban Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên quý khách hàng những lời chào,lời 

chúc sức khỏe và thành đạt nhất . Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý công ty đã tin tưởng hợp tác 

cùng tôi suốt 15 năm qua trong lĩnh vực bao bì nhựa đóng gói thực phẩm. 

Dear Our Customers! 

First of all, We on behalf of the board of directors VIET NAM TKT PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY, 
We wish your Management Board and Company good health and prosperity. We are also sincerely thank you for your 
trust companies to cooperate with me for 15 years in the field of plastic packaging food packaging. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TKT VIỆT NAM được thành lập 100% vốn đầu tư của Việt 

Nam . Trụ sở của Công ty được đặt tại : Thửa đất 423 –Tờ bản đồ số 59 – Tọa lạc Khu phố 7 – Phường Uyên 

Hưng – Thị Xã Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương – Việt Nam .  
We are VIET NAM TKT PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY. Which 100% VietNam capital. Our factory 

has located at Lot 423, Map 59, Block 7, Uyen Hung ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam. 

 

Lĩnh vực kinh doanh : TKT Chuyên sản xuất In ấn – Ghép các loại Bao Bì màng Nhựa - Giấy –Nhôm 

phức hợp dùng cho đóng gói thực phẩm (Bánh kẹo – Snack – Trà – Café –Mỹ phẩm – Mì gói – Rau câu – 

Dược phẩm và các loại bao bì chuyên dùng khác). Các nguyên liệu này chúng tôi sẽ in ấn và ghép màng nhiều 

lớp tạo thành những sản phẩm đơn giản hoặc phức tạp nhất tùy theo yêu cầu của Khách hàng . Chúng tôi sẽ sản 

xuất theo yêu cầu chất liệu hoặc tư vấn cấu trúc cho quý khách để phù hợp với từng sản phẩm mà quý khách 

hàng đang dùng .  
Business domain: TKT Professional production printing - membrane transplantation types Plastic Packaging - 

Paper composite Aluminum packaging for food (Used for packing foods-cake – Snack – Tea– Coffee –Cosmetics – 

Noodles – Gracilaria – Pharmaceutical product and other plastic labels). These materials we will print and laminated 
membrane coupling products form simple or complicated depending on the requirements of customers. We will produce 
as required or advisory material for your structure to suit each customer the product you are using. 

 

mailto:info@tktplastic.com


 

Khách hàng: Với tôi đã nhiều năm từng phục vụ cho các khách hàng như : TRUNG NGUY N – VIỆT 

NHẬT – TÀI TÀI – NUTIFOOD – DAO-HEUANG GROUP - CAFÉ PHỐ(FES) ; CÁT TƯỜNG ; URC 

GROUP  – SUPER CAFÉ Group –S N T NG(Café) – HALO Cafe –THÁI DƯ NG - MIWON VN – MISS 

SAI GON(Beijing)- KERNER(Beijing) – TR  THÁI NGUY N-  – QU NH ANH –LOTTE VN- QU NH 

ANH -HIGHLAND Coffee . 
 Customer :We had many years of cooperate for customers such as : TRUNG NGUYEN (G7)–TNI(TrungNguyen 

International) – VIET NHAT – TAI TAI– NUTIFOOD – DAO HEUANG Groud - CAFÉ(FES VIET NAM) ;CAT TUONG 

; URC GROUP  – SUPER Group –SONTUNG(Café) – HALO Cafe –THAI DƯƠNGshampoo- MIWON VN – MISS SAI 

GON(Beijing)- KERNER(Beijing) – THAI NGUYEN Tea– QUYNH ANH –LOTTE VN–HIGHLAND Coffee . 

 

Công Nghệ:Với công nghệ và thiết bị máy móc hiện đại nhất 2015, Cấp Lãnh đạo - Quản lý và chuyên 

gia nước ngoài đã nhiều năm kinh nghiệm phối hợp cùng đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề sẽ giúp cho 

chúng tôi tạo ra những sản phẩm có chất lượng và phức tạp nhất - Giá thành thấp - để đáp ứng theo yêu cầu của 

khách hàng. Hệ thống quản lý gọn gàng, linh động . 
Technological: With modern machinery and equipments, well-trained technicians and engineers have been 

cooperated with management executives and foreign specialists help us to produce high quality productions with low 
price, they usually satisfy customer’s hardest requirement. 

 

MÁY IN :  
- Số lượng màu in :9 màu có hệ thống in đảo chiều ngược mặt . 

- Khổ màng In : Lớn nhất (W)1,250mm ; Trung bình (W)900mm ; Thấp nhất (W)600mm. 

- Tốc độ In ấn  : Cao nhất 300m/phút ; Trung bình 200m/phút ; Thấp nhất 130m/phút/máy. 

- Nguyên liệu In : AL35_48mic ; Giấy 35-100Gsm ; PA ; PET ; B.OPP ; Matt.OPP ; Matt.PET ; CO-

EXOPP ;K.OPP; LLDPE ;LDPE ; VMPET TWIST ; PVC v.v.v  
Printing Machine: 
- Clours printing:  9 clours with reversing system reverse side printing. 

- Printing size: Max (w)1,250mm; Medium (W)900mm; Minimum (W)600mm. 

- Printing speed: Max 300m/minute; Medium 200m/minute; Minimum 130m/minute/ machine. 

- Printing Material: AL35_48mic; Paper 35-100Gsm; PA; PET; B.OPP; Matt.OPP; Matt.PET; CO-EXOPP; 

K.OPP; LLDPE; LDPE; VMPET TWIST; PVC etc. 

 

 
 

  



 

MÁY GHÉP MÀNG TANDEM+SOLVENT DRY : 

- Một lần có thể ghép được 4-5 lớp/ lần ( ghép trực tiếp 2 lớp nhựa/1 lần đùn - Ghép 1 lần đùn nhựa 1 

lần ghép khô hoặc ghép trực tiếp 2 lần ghép khô). 

- Khổ màng ghép : Lớn nhất (W)1,250mm ; Trung bình (W)900mm ; Thấp nhất (W)600mm. 

- Vận tốc ghép màng : Cao nhất 200m/phút ; Trung bình 160m/phút ; Thấp nhất 110m/phút/máy . 

- Nguyên liệu ghép :AL6-48 ;Giấy 35-100 ;VMPET ; VMCPP ; VMCOEXOPP ;LLDPE; S.PE ; 

LDPE ; SURLIN ; HIRO DYNE ; PP v.v.v 
Extrusion Laminating Machine: 

- Each time may be  laminating from 4-5  the layer / time (direct coupling 2 layers of plastic / extrusion or 

grafting 1 time extrusion and 1 time dry or 2 times dry laminating). 

- Laminating Size: Max(W)1,250mm; Medium (W)900mm; Menimum (W)600mm. 

- Laminating speed: Max 200m/minute; Medium 160m/minute; Menimum 110m/ minute/machine. 

- Material for laminating: AL6-48; Paper 35-100; VMPET; VMCPP; VMCOEXOPP; LLDPE; S.PE; LDPE; 

SURLIN; HIRO DYNE; PP etc. 

 

 
 

MÁY GHÉP KHÔ KHÔNG DUNG MÔI : 

- Khổ màng ghép : Lớn nhất (W)1,250mm ; Trung bình (W)900mm ; Thấp nhất (W)600mm. 

- Vận tốc ghép màng : Cao nhất 300m/phút ; Trung bình 200m/phút ; Thấp nhất 110m/phút/máy . 

- Nguyên liệu ghép :AL6-48 ;Giấy 35-100 ;VMPET ; VMCPP ; LLDPE; S.PE ; LDPE ; SURLIN ; 

HIRO DYNE ; PP ; CPP ;R.CPP v.v.v 
Non-Solvent Dry Laminating Machine: 

- Laminating Size: Max (W)1,250mm; Medium (W)900mm; Menimum (W)600mm. 

- Laminating speed: Max 300m/minute; Medium 200m/minutet; Menimum 110m/minute /machine. 

- Laminating Material: AL6-48; Paper 35-100; VMPET; VMCPP; LLDPE; S.PE; LDPE; SURLIN; HIRO 

DYNE; PP; CPP;R.CPP etc. 

 

MÁY CHIA CUỘN : Hệ thu cuộn tension tự động . 

- Khổ màng ghép : Lớn nhất (W)1,250mm ; Trung bình (W)900mm ; Thấp nhất (W)600mm. 

- Vận tốc ghép màng : Cao nhất 400m/phút ; Trung bình 300m/phút ; Thấp nhất 250m/phút/máy . 
Slitting Machine: Receiver coil systems automatic tension. 

- Slitting Size: Max (W)1,250mm; Medium (W)900mm; Menimum (W)600mm. 

- Slitting speed: Max 300m/minute; Medium 200m/minutet; Menimum 110m/minute /machine. 

 



  
 

MÁY ĐÓNG TÚI :  

- Túi Zipper – Túi đáy đứng – 3 biên – Xếp hông – Hàn lưng – Lưng lệch- Túi 8 Biên+Zipper -Đáy 

Đứng+Zipper. 

- Khổ túi tối đa : (W)600mm X (L)1,200mm 

- Vận tốc trung bình : 40m/phút . 
Sealing Bag: 

- Zipper Bag– Bottom bag stand – 3 side sealed bag –center sealed baggusset bag – back bag – back shift bag 

– 8 side Sealing+Zipper . 

- Max Bag size: (W)600mm X (L)1,200mm 

- Speed medium: 40m/minute. 

 

 
 

 

MÁY THỔI MÀNG LLDPE – S.PE : 

- Vận tốc thỗi màng : Trung bình 200kg/giờ/máy . 

Hiệu quả :Với công nghệ kỹ thuật hiện đại TKT sẽ tạo ra sản phẩm in ấn màu sắc chuẩn nhất , độ dày 

ghép màng chính xác, cấu trúc ghép màng đa dạng tùy theo sản phẩm hoặc yêu cầu của khách hàng . 
Blow Film LLDPE – S.PE Machine: 

- Speed blow: Medium 200kg/hours/machine. 

- Efficiency: With modern technology TKT will create products most accurate color printing, precision film 

thickness graft, graft membrane structures varied depending on the product or customer requirements. 
 



 
 

C U TRÚC CHUY N D NG HIỆN ĐANG CUNG C P CHO KHÁCH HÀNG: 

Specialized Structures: 

 

               /Coffee packaging.:  

PET12/PE15/AL6/PE15/LLDPE30 ; PET12/PE15/AL6//LLDPE45. 

MattCoasting.PET12/PE15/AL6//LLDPE30;M.OPP20/PE20/AL7//LLDPE50; 

PET12/PE15/AL6//LLDPE25; PET12//AL6//LLDPE40; PET12/PE15/AL7/PE30; 

KRAFT70gsm/PE15/AL7//LLDPE50; PET12/PE15/VMPET12(High Barrier)//LLDPE30 

  



 

2: Bao Bì T i Caf /Bag Coffee packaging: (3 Size Seal – 4 Size Seal - Center Seal –Stand Bag; Zipper Bag ) 

PET12/PE15/VMPET12/LLDPE50; B.OPP30/PE15/VMPET12//LLDPE30; B.OPP20/PP20/CPP25 

B.OPP30/LLDPE45; PET12/PE23/LLDPE80 

 

3: Tr i C y s y c c  oại / Drying Fruits kinds packaging:  

M.OPP20/PE20/AL7//LLDPE80; PET12/PE15/AL6//LLDPE80. 

M.OPP20/PE20/AL7/PE20/LLDPE70; PET12/PE15/AL6/PE15/LLDPE60 

 
 

4: Snack – B nh - Đ u ph ng c c  oại / Snack – cake- peanut kinds: 

B.OPP20/PE15/VMPET12//LLDPE40; B.OPP20/PE15/VMPET12//CPP25; B.OPP20/PE15/VMCPP20; 

B.OPP20/PE15//VMCPP25; B.OPP20/PE15/VMPET12/PE30; PET12/PE15/VMPET12//CPP30 

PET12/VMCPP25; MattOPP20//VMPET12//LLDPE30; 

 
 

5: T i   y   ng- H t Ch n không-Thạch Rau C u/ Bag Vacuum true- bottom- Jelly: 

PET12/PE20/AL7/LLDPE80 ; PA15/PE20/LLDPE85. 

PA15/PE20/AL7//LLDPE70 ; PET12/PE15/AL7//PA15//LLDPE40 

 
 

6: B t ngọt –B t nê  /Monosodium glutamate–Seasoning :  

OPP20/AL6/LLDPE50; OPP20/PE20/LLDPE40 ; OPP20/LLDPE50; 

PET12/PE15/AL7/LLDPE60; PET12/PE15/VMPET12/LLDPE60 



 

 

 : S a -Ng  cốc dinh Dư ng- S a Chua / Milk - Nutritional cereals – Yogurt :  

OPP20/VMPE12/LLDPE30; ; OPP20/PE15/VMPET12/LLDPE30; AL50/PE20/Hiro Dyne30; 

PET12/AL6/LLDPE50 ; PET12/PE15/VMPET12/LLDPE30; PET12/PE15/AL7/PE15/Hiro dyne30 

  
 

8: G i  Sate Mì/ Sause : PET12/PE15/PA15/S.PE30 ; PET/PE/VMPET/S.PE ; PET12/PE20/LLDPE30. 

9: Màng c ch nhiệt /Insulating membrane: VMPET12/PE15 ; AL6/PE15/LLDPE35. 

10: Trà / Bag Vacuum Tea Packaging : PET12/PE15/V MPET12/LLDP50 ; OPP20/VMPET12/LLDPE70 

 
Hoặc c c c u tr c – ch t  iệu kh c ch ng tôi sẽ sản xu t theo yêu cầu của quý kh ch hàng .  

 Or structures - other materials we will produce according to customers' requirements. 

 

*Nguyên  iệu : Nguồn nguyên liệu chúng tôi sử dụng chính là nguyên liệu trong nước và nhập khẩu: 

Việt nam – Hàn quốc – Thái lan – Dubai – Nhật – Trung Quốc – Singapore v.v.v 

Khách hàng cung cấp chính : DONGWOO HANWHA –LG- SAKATA –AJ – POLYPLEX v.v.v 
Material: The materials we use are domestic materials and imported: 

Vietnam - Korea - Thailand - Dubai - Japan - China - Singapore etc. 

Main supplier: DONGWON- HANWHA -LG- SAKATA –TOYO - AJ - POLYPLEX etc. 

 



  
 

Hệ thống QC & QA : 

Hệ thống QC & QA được đào tạo, tư vấn , hướng dẫn thiết lập quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACPP và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề 

nghiệp theo OHSAS18001:2007. 
QC & QA system: 

QC & QA system training, counseling, guidance establish the quality management standard ISO 9001: 2008 

Management System according HACPP food safety and system safety management and occupational health under 

OHSAS18001: 2007. 
 

Máy móc thiết bị hỗ trợ QA :Máy kiểm tra nồng độ dung môi còn tồn động trong bao bì, Máy kiểm tra 

độ tách lớp – Hàn dán lực căng – lực ép – Máy đo độ trơn trượt (COF) – Máy đo màu – Máy đo độ phản 

quang( OD) – Máy đo độ thẩm thấu Oxy(O2TR)- Máy đo độ thẩm thấu hơi nước – Máy đo độ dày bao bì v.v.v 
Machinery support QA: Testing Machine remaining solvent concentration in the packaging, Testing Machines 

delamination - South paste tension - pressure - Gauges slip Machine (COF) - Spectrophotometer - Machine Reflective 

measure.(OD) - The oxygen permeability tester (O2TR) - gauge steam permeability - Thickness of packaging etc. 
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Phòng su y /Aging Room       

 hời gi   gi   hà g   

Sản phẩm mới :Từ ngày khách hàng đưa thiết kế thì 2 ngày sau chúng tôi sẽ giao lại mẫu in trên giấy 

(Art work),khách hàng kiểm tra và đồng ý ký duyệt thì 10-15 ngày sau khi khách hàng. Những lần sau đặt hàng 

theo thiết kế cũ thì thời gian giao hàng là 7-10 ngày . 
Delivery time: 

New Products: From customers to design the next 2 days we will hand over a printed form (Art work), customer 

check and agree to sign the approval is 10-15 days after delivery. The next time the old design order, the delivery time is 

7-10 days. 

 

Phương ch   :Chất lượng sản phẩm là sự sống còn và tồn tại phát triển của công ty TKT . Để đạt 

được điều này chúng tôi hiểu rỏ và cam kết sẽ không ngừng nâng cao kỹ thuật tay nghề - cải tiến công nghệ để 

đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế . Chúng tôi tin tưởng rằng quý khách đến với TKT Việt Nam 

sẽ hài lòng từ chất lượng sản phẩm đến  phong cách phục vụ . 

Motto operation: Product quality is the survival and growth of existing companies TKT. To achieve 

this we understand and are committed to constantly improving technical skills - technology improvements to 

meet the needs of the domestic market and internationally. We trust that you will come to Vietnam TKT 

satisfaction from quality products to service style. 

 

 



Cuối cùng, Tôi thay mặt cho Ban Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TKT VIỆT NAM, 

xin kính chúc cho quý khách hàng mạnh khỏe – Bình An – Phát đạt và luôn thành công trong sự nghiệp .  

Finally, We on behalf of the Board of Directors of VIETNAM TKT PLASTIC PACKAGING JSC, would 

like to wish our customers Healthy - Peace - prosperity and every success in your career. 

 

Mọi thông tin quý khách cần liên lạc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ : 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TKT VIỆT NAM 

 

Thửa đất 423 –Tờ bản đồ số 59 – Tọa lạc Khu phố 7 – Phường Uyên Hưng – Thị Xã Tân Uyên – Tỉnh Bình 

Dương – Việt Nam . 

Mã số thuế : 3702328319 

Điện thoại : 0650-3800811-14         Fax : 0650-3800815 

Email : info@tktplastic.com            Web: www.tktplastic.com 

 

Hoặc quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng Giám Đốc qua số đường dây nóng : 0976671068 Email : 

vutm@tktplastic.com . 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng là niềm vinh dự của TKT . 

Trân trọng kính chào và hân hạnh được phục vụ quý Công Ty . 

 

 

 

 
All the information you need to contact, please contact us at: 

 

VIETNAM TKT PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY 

Lot 423-Map 59 - Block 7 - Uyen Hung Ward - Tan Uyen Town - Binh Duong- Vietnam. 

Tax code: 3702328319 

Phone: 0650-3800811-14       Fax: 0650-3800815 

Email: info@tktplastic.com 

Or you can contact directly with the CEO via the hotline: 0976 671 068 Email: vutm@tktplastic.com. 

Look forward to the support of our customers is an honor of TKT. 

Yours truly and honor to serve the Company. 

 

Viet Nam TKT Plastic Packaging Joint Stock Company. 

General Director 

 

 

 

 

 

 

 

Mr.Tran Minh Vu. 
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