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ANT’s Drawout Panel will be displayed in Electric & Power Fair in Sep….
In September, we will introduce our new switchboard model, Drawout Panel, in the Electric & Power Vietnam
Fair in Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City. The panel is designed and
produced in accordance with IEC 61439-1, 2, with Type-tested certificate.
In this exhibition, we will also cooperate with our Japanese partner, Takemoto Denki Corporation, to introduce
solar system and PV measurement systems.
If you are interested in these systems, why don't you contact us for further details?

Partnership with Logstrup, Denmark

EXHIBITION ANNOUNCEMENT

ANT has become a strategic partner of Logstrup, a
worldwide manufacturer of Low Voltage Systems
for more than 55-year experience, with the global
network in over 80 countries & its headquarter is
located in Denmark.
In cooperation with Logstrup, we are able to
provide a full solution
for the Type-tested
switchboards & control
panels in Vietnam
market and international
markets.
If you need Type-tested
switchboards with very
competitive price, why
don't you contact us?
We are sure that we can
meet your quality
standards and price

We would like to invite you to visit our booth at:

ANH THY CO. LTD (ANT)
Thuan Giao 05 Rd., Thu Khoa Huan Street, Thuan An
District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84-650-3719184 - Fax: +84-650-3715324
Email: thanh.le-thi-yen@ant.com.vn
Web : www.ant.com.vn

Exhibition: Electric & Power Vietnam 2014, the
5th International Electrical Power, Transmission
& Distribution Technology Exhibition.
Time: September 17th to 19th, 2014
Booth No.: D32
Place: Saigon Exhibition and Convention Center
(SECC)
Address: 799 Nguyen Van Linh str., District 7,
HCMC, Vietnam
If you are interested in this exhibition, please
don’t hesitate to contact us for the invitation letter & for more details. It would be
our great pleasure to meet you at the
exhibition.

BUSINESS CORE
MV & LV Type-test Switchboards
Sheet Metal Fabrication
Cable Support Systems
Telecom racks & Enclosure solutions.
Powder Coating Painting Services

BẢN TIN ANT
Tháng 8/ 2014
ANT sẽ trưng bày Tủ điện dạng ngăn kéo tại triển lãm Electric & Power 2014
Trong tháng 9, chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm Tủ điện mới, Dạng tủ ngăn kéo, tại triển lãm Giải pháp Năng
Lượng & Điện Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí
Minh. Tủ bảng điện dạng ngăn kéo của ANT được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61439-1, 2 với đầy đủ
chứng nhận Type-test.
Cũng trong triển lãm này, chúng tôi sẽ hợp tác với một đối tác Nhật Bản, công ty Takemoto Denki, để giới thiệu
Hệ thống Năng lượng Mặt trời và Hệ thống đo lường định lượng & Đo lường điện năng.
Nếu quý khách hàng quan tâm đến những sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Hợp tác với Logstrup, Đan Mạch
ANT vừa trở thành một đối tác chiến lược của
Logstrup, một nhà sản xuất tủ điện trên thế giới có
hơn 55 năm kinh nghiệm & mạng lưới toàn cầu tại
hơn 80 quốc gia, trụ sở chính đặt tại Đan Mạch.
Hợp tác với Logstrup, ANT có khả năng cung cấp
giải pháp toàn diện cho hệ thống tủ điện đạt chứng
chỉ Typy-test cho thị
trường Việt Nam cũng
như thị trường quốc tế.
Nếu quý khách hàng có
nhu cầu về tủ điện TypeTest với mức giá rất cạnh
tranh, đừng chần chừ hãy
liên hệ với chúng tôi,
ANT cam kết rằng chúng
tôi có thể đáp ứng mọi
yêu cầu về tiêu chuẩn
chất lượng cũng như giá cả.
CÔNG TY TNHH ANH THY (ANT)
Đc: Đường Thuận Giao 5, đường Thủ Khoa Huân,
Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tel: +84-650-3719184 - Fax: +84-650-3715324
Email: thanh.le-thi-yen@ant.com.vn
Web : www.ant.com.vn

THÔNG BÁO TRIỂN LÃM
Chúng tôi hân hạnh được mời quý khách hàng đến
tham quan gian hàng của chúng tôi tại:
Triển lãm: Giải pháp Năng Lượng & Điện Việt
Nam 2014 (Electric & Power Vietnam 2014)
Thời gian: Từ ngày 17/09 đến 19/09/2014
Số gian hàng: D32
Địa điểm: Trung tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài
Gòn (SECC)
Địa chỉ: 799 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7,
TP.HCM, Việt Nam
Nếu quý khách hàng quan tâm về triển lãm này,
vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết
thêm chi tiết & nhận Thư Mời. Chúng tôi
rất vinh dự được chào đón quý khách
hàng đến tham quan gian hàng ANT.

LĨNH VỰC KINH DOANH
Tủ điện Trung & Hạ thế đạt chứng nhận Type-test
Gia công, chế tạo Kim loại tấm
Hệ thống giá đỡ, thang máng, cáp
Tủ rack viễn thông & vỏ tủ.
Dịch vụ sơn tĩnh điện

