CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHỞI NGUYÊN
Số 309, Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 04 3676 3579 - Fax: 04 3676 3579
Hotline: 0917 83 80 80 – Mr Tuyến

BẢNG PHÂN TÍCH SO SÁNH CHẤT LƯỢNG CỔNG XẾP
Kính thưa quý khách hàng, hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp sản phẩm cổng xếp, để quý khách tiện so
sánh đối chứng chất lượng cổng xếp chính hãng Jianxing do công ty chúng tôi phân phối với hàng của các hãng sản xuất thông
thường, bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi xin nêu lên một số đặc điểm khác biệt sau cơ bản sau:
Stt
01

Hạng mục

SP JIANXING

SP thông thường

Sản xuất từ nhựa chuyên dùng chống mài mòn, đường Sản suất từ nhựa và cao su tái chế nhìn qua thì
Bánh xe:
(quan
trong kính lớn hơn, dày hơn và có niềng inox - độ bền rất bình thường nhưng sẽ nhanh lão hóa khi ở ngoài
nhất vì hoạt cao do không bị lão hóa và ít hao mòn.
trời và nhanh hao mòn khi hoạt động nhiều.
động
nhiều
nhất, trực tiếp
ma sát với mặt
đường, chịu
nắng mưa tác
động)

02

Các khớp nối khoan dập bằng máy có lớp lót chống Các khớp nối khoan thủ công, không có lớp lót
Khớp nối
(Điểm nối của mài mòn – giảm hao mòn tối đa khi cổng hoạt động
chống mài mòn – chỉ sau một thời gian hoạt động
các thanh đan
cổng sẽ hỏng ở khớp nối gây gãy thanh chéo
chéo,
hỏng
khớp là hỏng
cổng luôn)

03

Trục bánh xe
(chịu lực nặng
nhất)
Dây nguồn
(dây
nguồn
cổng xếp sẽ
phải gấp đi
gấp lại lúc
cổng
hoạt
động và luôn
ở ngoài trời,
nếu
không
đảm bảo có
thể gây nguy
hiểm)

04

Trục bánh xe bằng thép đặc, được mạ kẽm nhúng Trục bánh xe bằng thép, không được sơn hoặc chỉ
nóng.
được sơn sơ sài.
Dây nguồn cổng Jianxing được làm từ nhựa siêu giẻo, Dây nguồn cổng thông thường làm từ vật liệu
siêu dai và chịu nhiệt. Hoạt động thường xuyên ở nhựa kém chất lượng, dễ bị lão hóa khi ở ngoài
ngoài trời không bị lão hóa.
trời. Hoạt động một thời gian sẽ bị lão hóa và gãy
dây dẫn đến rò điện ra thân cổng (đặc biệt trười
mưa dễ rò điện khi cổng đã hoạt động từ 01 năm
trởi lên – khi ấy có thể gây nguy hiểm khó lường).

05

Đầu máy có bốn bánh xe lớn, dày bằng nhựa chống
Đầu máy
(trái tim của mài mòn và niềng Inox, cùng với bệ đỡ moto làm
bằng thép sơn tĩnh điện (màu vàng), cao hơn mặt đất
bộ cổng)
25cm - đảm bảo moto luôn khô ráo. Các công tắc cảm
ứng từ nằm liền trong khối bệ làm tăng tính thẩm mỹ
và “an toàn” với lũ chuột phá hại. Đây là chưa kể đến
bảng mạch tinh vi với 2 mắt hồng ngoại chống va đập
và bộ moto siêu bền.

Đầu máy có bốn bánh xe kích cỡ nhỏ bằng cao su
tái chế và niềng bằng nhựa hoặc nhôm. Bệ đỡ
moto bằng tấm thép mỏng chỉ được sơn chống rỉ
sơ sài – moto dễ bị ướt và chỉ một mùa mưa sau
tấm thép sẽ rỉ dần. các công tắc cảm ứng và dây
điện chạy lộ thiên làm chỗ mài răng cho các “đồng
chí chuột”. Chuột cắn gây chập điện (24V) hỏng
thiết bị sẽ không được bảo hành vì không phải lỗi
nhà sản xuất.

06

Các chi tiết Làm từ nhựa nguyên chất, có tính chịu nhiệt nên dù ở Làm từ nhựa tái chế, chỉ một năm phơi nắng phơi
ngoài trời lâu năm nhưng vẫn không bị lão hóa
sương sẽ bị lao hóa – lúc đấy chỉ cần va chạm nhẹ
nhựa
sẽ bị vỡ. “rác thải lại trởi về với rác thải.”

07

Đèn định vị

Dùng dải đèn led sử dụng điện 24V với 03 màu siêu Dùng đèn sợi tóc 220V, chỉ một màu, sáng kém
sáng, siêu bền, siêu an toàn.
hơn, dùng điện 220V nên kém an toàn hơn. (Rẻ
tiền: 100.000đ/bộ đèn này)

08

Xuất xứ

Nói đến xuất xứ, có rất nhiều người Việt mình
có ác cảm với hàng có xuất xứ từ Trung Quốc và cho
rằng toàn bộ hàng TQ đều có chất lượng kém. Nếu
quý vị đi TQ nhiều quý vị sẽ nhận thấy rằng hàng TQ
ở Việt Nam kém không phải là lỗi hoàn toàn của
người sản xuất, mà lỗi là do người Việt mình sang
mua hàng rẻ về bán để kiếm lời nhiều chứ không chú
trọng chất lượng. Bởi vì văn hóa sản xuất của TQ là
sản xuất theo nhu cầu, nếu bạn đặt hàng tốt thì người
ta sẽ sản xuất hàng tốt. Nếu bạn tìm hàng tốt thì sẽ có
cty đáp ứng được nhu cầu của bạn nhưng giá cao hơn.
Ngành sản xuất cổng xếp cũng vậy, có những công ty
sản xuất ra hàng chất lượng hàng đầu, và cũng có
nhiều xưởng nhỏ sản xuất sản phẩm rẻ tiền chất lượng
kém. Nếu đánh đồng chất lượng hàng TQ thì hàng rẻ
tiền chất lượng kém sẽ dễ bán hàng hơn, đánh nhanh
thắng nhanh. Nhưng nếu gặp khách hàng thông thái

“Một nhà sản
xuất chuyên
nghiệp sẽ sản
xuất ra một
sản phẩm tốt
nhất”

Về hàng chất lượng kém, như đã có lời bàn
ở bên, người TQ sản xuất theo nhu cầu. Nhiều
công ty Việt mình có văn hóa làm ăn thiếu tính
bền vững nên đã sang TQ mua hàng của các
xưởng sản xuất nhỏ về bán kiếm lời một thời gian
rồi thôi.
Có một số khách hàng vì nhiều lý do khác
nhau nên muốn mua hàng rẻ hoặc họ đánh đồng
chất lượng của hàng TQ là như nhau mà không
cần quan tâm tìm hiểu về chất lượng. Vô hình
chung đã tạo cho các công ty bán hàng rẻ có cơ
hội bán được nhiều hàng hơn công ty làm ăn đàng
hoàng.
Khách hàng là thượng đế, chúng tôi mong
các thượng đế của chúng tôi hãy là “các thượng
đế thông thái”.

thì dòng hàng chất lượng sẽ có chỗ dứng lâu dài hơn.
Công ty chúng tôi chọn con đường làm ăn bền vững
nên đã chọn phân phối cho hãng JIANXING – một
hãng chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng hàng
đầu. Đây là hãng có nhà máy và dây chuyền sản xuất
cổng xếp khép kín cho ra những sản phẩm chất lượng
hàng đầu thế giới về cổng xếp.
Kính mời quý khách click vào 2 đương link dưới đây
sau đó click theo mũi tên màu xanh để tham quan 01
nhà
máy
của
hãng
JIANXING:
http://www.fsjianxing.com/new3/about/index.asp#36
0
“Một nhà sản xuất chuyên nghiệp sẽ sản xuất ra một
sản phẩm tốt nhất”
Thưa quý khách, bản so sánh này có mục đích để giúp khách hàng tự định hướng được cơ bản các yếu tố cấu thành một sản
phẩm cổng chất lượng và giá thành của sản phẩm. nhiều lúc quý khách không hiểu được sao cũng mẫu như nhau sao hàng của
chúng tôi lại đắt hơn – đấy là vì những cái hơn ở trên. Ai đi bán hàng cũng ca ngợi hàng mình tốt, chúng tôi cũng vậy nhưng
chúng tôi ca ngợi bằng các bằng chứng cụ thể ở trên.
Chúc quý khách sớm tìm được nhà cung cấp uy tín, chất lượng và hợp lý nhất!
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Tuyến – 0917 83 80 80
Trân trọng!

