THE GREEN EQUIPMENT CO., LTD
Company Profile

Vision – Tầm nhìn
Việt Nam sẽ dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong tương lai về các giải pháp Công nghệ phát triển Năng
lượng tái tạo, Năng lượng sạch và Phát triển bền vững, có những đóng góp lớn và có giá trị cho thế giới
trong các công nghệ tiên tiến.

Mission – Sứ mệnh
Trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị và giải pháp hàng đầu trong ngành Năng lượng tái tạo

để đóng góp vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

MINH BẠCH với cộng sự, với đối tác,
với khách hàng với sự trung thực

Xây dựng các giải pháp, giá trị dài

tuyệt đối trong các phát ngôn, sản

hạn, bền vững dựa trên tinh thần

phẩm và dịch vụ của mình.

TRÁCH NHIỆM cao nhất đối với
tương lai của các thế hệ sau. Chúng
tôi chịu trách nhiệm lâu dài và tối đa
đối với các sản phẩm, dịch vụ mà
mình cung cấp.

Luôn luôn tìm tòi, học hỏi trong mọi
lĩnh vực; liên tục cải tiến kĩ năng, giá

trị của đội ngũ; khuyến khích sự đổi
mới để đem đến giải pháp XUẤT
SẮC nhất có thể.

Lĩnh vực hoạt động

Thiết bị

Phụ kiện

Hệ lưu trữ

Dụng cụ vệ sinh

Hóa chất

Đối tác

Công trình đã tham gia

Thủy điện kết hợp Điện mặt trời
Vị trí: Bù Đăng – Bình Phước
Hãng cung cấp: LONGi Solar
Quy mô: 1 MWp

Điện mặt trời áp mái xưởng SX
Vị trí: KCX Linh Trung II
Hãng cung cấp: LONGi Solar
Quy mô: 0.7 MWp

Điện mặt trời áp mái xưởng SX
Vị trí: KCN Chơn Thành – Bình Phước
Hãng cung cấp: LEAPTON
Quy mô: 0.66 MWp

Công trình đã tham gia

Các công trình điện mặt trời
Địa điểm: KCN Chơn Thành
(Bình Phước) + Ninh Thuận
Sản phẩm: Cáp điện, MC4
Hãng cung cấp: LEADER

Vệ sinh Công trình Điện mặt trời
Địa điểm: KCN Tân Tạo
Sản phẩm: Chổi vệ sinh Pin 2
đầu động cơ

Vệ sinh Công trình Điện mặt trời
Địa điểm: Đồng Nai
Sản phẩm: Nước rửa tấm pin
Polywater SPW
Quy mô: 18 KWp

Thông tin liên hệ
Công ty TNHH The Green Equipment
816/1 Trường Sa, Phường 14, Quận 3
 hi@thegreen-e.co
0938509026
MST: 0316353717

