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Với hệ thống thiết bị & Dây chuyền sản xuất  đồng bộ,theo tiêu chuẩn Châu Âu, 

Chúng tôi là những  doanh nghiệp đứng top đầu về sản xuất nhôm tái chế tại 
Việt Nam. 

• Hãy đến với chúng tôi bạn sẽ có nguồn cung cấp Nhôm ổn định 



 

 

Sản Phẩm hàng hóa bao gồm : 

- Nhôm thỏi hợp kim.  

  (Dùng cho nhiều ngành sản xuất hàng hóa khác nhau). 

- Nhôm hạt hợp kim : Dùng cho luyện thép. 

- Khách hàng tự lựa chọn & chỉ định tỷ lệ kim loại phụ trong Nhôm 

 

 



 

 

 

 

 
Công xuất nhà máy 
- Nhôm thỏi hợp kim : 12.000 tấn/năm 

- Nhôm hạt hợp kim : 12.000 tấn/năm 

-Tổng công xuất : 24.000 tấn/năm 

• Đại Sơn Nam – Nhà cung cấp Nhôm nguyên liệu hàng đầu. 
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• Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả các quý 

vị khách hàng. 

• Chúc các quý khách thành công tốt đẹp trên tất 

cả các Dự án của mình. 
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