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Công ty Cổ phần phụ liệu May Nha Trang - ISE [1]

Trụ sở chính: 62 Lê Hồng Phong - TP.Nha Trang - Việt Nam

Điện thoại: (84-58) 3875725 - 3875728 ~ 31

Fax: (84-58) 3875726 - 3874120

Email: isecompany@dng.vnn.vn

Website: www.isezipper.com.vn [2]

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất và kinh doanh phụ liệu may mặc

Giới thiệu:

Công Ty Cổ Phần Phụ Liệu May Nha Trang (ISE Co) tiền thân là Xí nghiệp Dây khoá kéo Nha trang,
được thành lập ngày 10/04/1987, toạ lạc trên diện tích 50.000 m2,với hơn 1.300 cán bộ công nhân
viên, ngày nay được biết đến như là một đơn vị đầu ngành trong cả nước về lĩnh vực sản xuất và kinh
doanh phụ liệu may mặc, như : Dây khoá kéo các loại (Nylon, Pastic, Kim loại, "Y" type, Nylon chống
thấm), Băng gai dính, Dây thun, Cúc kim loại, Cúc nhựa, Chỉ may, Bút nịt, Nối kim loại, Móc quần âu,
Chốt chặn, Móc áo, Cước sản xuất răng dây kéo, Sản phẩm trang trí bằng nhựa và kim loại cho
ngành may mặc...

Từ khi thành lập, Công ty ISE chỉ sản xuất các loại dây khoá kéo tiêu chuẩn phục vụ cho ngành may
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mặc trong nước . Đến nay, công ty đã mạnh dạn đầu tư mới các máy móc, thiết bị công nghệ hiện
đại, nhằm đáp ứng được các yêu cầu ngày càng đa dạng về mẫu mã, nghiêm ngặt về chất lượng,
phong phú về chủng loại sản phẩm của ngành may mặc khi hội nhập khu vực và quốc tế như :

- Hệ thống máy CNC chế tạo khuôn mẫu, máy điêu khắc bằng tia laze và phân xưởng đúc, dập kim
loại , có khả năng thiết kế và thực hiện các logo riêng biệt trên tay khoá kéo, cúc kim loại, mẫu mã
hoa văn trên sản phẩm bằng nhựa và kim loại dùng trang trí cho ngành may mặc... theo yêu cầu
khách hàng.

- Hệ thống phối màu quang phổ, có thể cung cấp trên 5.000 màu sắc cho sản phẩm, hoá chất nhuộm
không có AZO.

- Dây chuyền xi mạ hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu đa dạng về màu sắc xi mạ trên kim loại đồng,
sắt, hợp kim... Sản phẩm xi mạ đạt tiêu chuẩn không phản ứng qua máy dò kim, không có hàm lượng
nikel.

- Dây chuyền dây khoá kéo hợp nhất (công nghệ Đức), chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại của Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan ...,hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2008 (BVQI cấp ), và bề dày kinh nghiệm trên 20 năm sản xuất và kinh doanh , nên chất
lượng các loại sản phẩm phụ liệu may mặc của Công ty ISE đã được tổ chức OEKO-TEX toàn cầu cấp
giấy chứng nhận OEKO-TEX 100 (sản phẩm an toàn sức khỏe theo tiêu chuẩn Châu Âu), đạt chất
lượng tiêu chuẩn BS 3084 do INTETEK & SGS kiểm định, người tiêu dùng trong nước bình chọn Hàng
Việt Nam Chất Lượng Cao và xuất khẩu rộng rãi sang các nước EU, USA, Nhật Bản...

About us:

Nha Trang Garment Accessories Joint Stock Co (ISE Co.) with the first name NhaTrang Zipper Factory
was established on April 10th , 1987, located on 50,000 m2 in area and has over 1.300 of
employees. Nowadays, ISE Co. has been known as a leading Company in the field of manufacturing
& trading garment accessories in Viet Nam, such as :All kinds of zippers (nylon, invisible, plastic,
metal (brass, aluminum, silver), 'Y' type Metal, waterproof, woven... zippers), velcro tape, elastic,
metal button, polyesterbutton, sewing thread, D ring, hook & Bar, rivet, eyelet, plastic & metal
buckles, hangers, stoppers, monofilament for zippers, all kinds of plastic & metal Trims for garment
...

From primary stage, the ISE Co. Produced only standard zippers for local market. But now, ISE Co.
has invested new modern machineries & high technology equipments in order to meet customer's
higher & higher demands by the way of designs & productive diversification and qualitative
upgrading when joining to ASEAN & INTERNATIONAL market

- With the CNC machine making patterns, the Laser making machine and the Die-Casting & Pressing
Workshop can manufacture all special designs and customers own logos on puller, cap of metal
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button, carve logos, special designs on plastic & metal trims for garment industry..

- With the Countertop Spectrophometer can create over 5.000 colors for products; AZO free in
dyestuff.

- The Completed plating assembly line has met customers' demand on multicolor on Brass/Iron and
Alloy... The plated products have met the standard of non-reflected with needle detector machine,
Nickel free.

- The woven zipper machine (German advanced technology) create the products with high quality
suitable for European standard.

With the modern equipment systems of Europe, Japan, Taiwan... as well as International Quality
Management System ISO 9001 : 2008 by BVQI (U.K), and the over 20 years experience of
manufacture and trade, ISE company's products was certified the OEKO-TEX standard 100 (Shirley
.UK), certified the test reports to meet BS 3084 (British Standard) by INTETEK & SGS and voted Viet
Nam high quality product by domestic customers and exported to oversea markets such as EU, USA,
Japan
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