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nhóm chuyên gia trong lĩnh vực PCCC, với hơn 07 năm bền bỉ góp sức mình vào sự an toàn trước

Câu chuyện của OlymSafety bắt đầu với cái tên OlymFire, từ nguồn cảm hứng mãnh liệt của một

“hiểm họa giặc lửa”.

Lớn lên theo thời gian, chúng tôi đi sâu hơn vào các hoạt động giải pháp an toàn trong thi công hệ thống
cơ & điện cho các nhà máy, công xưởng, tòa nhà – nhằm bảo bọc sự an toàn cho cộng đồng trên một bình
diện lớn hơn.

‘‘



TUYÊN NGÔN - GIÁ TRỊ - KHÁC BIỆT

TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LỢI THẾ KHÁC BIỆT

  

NĂNG LỰC QUYẾT ĐOÁN

LINH HOẠTTỐI ƯU HÓA

CỐNG HIẾN

TỐC ĐỘ THI CÔNG
“THẦN TỐC”

GIỮ TIÊU CHUẨN
AN TOÀN KHẮT KHE

TỐI ĐA LỢI THẾ ĐỘC TÔN
CỦA KHÁCH HÀNG
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hoạt động thầu cơ & điện -- khẳng định vị thế thông qua tốc độ thi công “thần tốc”, bằng tiêu chuẩn
an toàn đến khắt khe & không ngừng khai thác tối đa lợi thế độc tôn của từng khách hàng trọng yếu.

OlymSafety được biết đến với sự xuất sắc không ai sánh được về năng lực TỐI ƯU HÓA trong các



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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TƯ VẤN & THI CÔNG CƠ – ĐIỆN 
 

• Tư vấn & thi công trọn gói các giải pháp cơ & điện trong tất cả 
các môi trường & ngành công nghiệp – từ hệ thống nước, điều 
hòa không khí, hệ thống thông gió, báo cháy, chữa cháy & phân 
phối điện… 

• Dựa trên tiêu chuẩn khắt khe & chỉ số an toàn Châu Âu, phù hợp 
cả với điều kiện vật lý lẫn tâm lý tại Việt Nam. 

 
•   
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Độc quyền tư vấn & cung cấp công nghệ ống & bình chữa cháy tự 
động bằng khí sạch, hoạt động độc lập không cần nguồn điện, 
nhỏ gọn linh hoạt tới mọi vị trí hẹp & có khả năng dập lửa tức thì 
từ khi mới hình thành đám cháy - là giải pháp chống cháy mang 
tính cách mạng cho khoang động cơ, tủ điện, tủ server…

CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN BLAZECUT

•

BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÁY

Phân tích chu trình hoạt động của hệ thống PCCC, nhằm tối ưu 
hóa công năng, phát hiện lỗi tiềm ẩn nguy hại, tối thiểu hóa chi 
phí sửa chữa & thay thế, gia tăng tuổi thọ hệ thống và đảm bảo 
an toàn trong mọi hoạt động sản xuất.
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CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN BLAZECUT

1.  ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN

2.  ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KHOANG ĐỘNG CƠ

3.  BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN

4.  HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 



ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN
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TỐI ƯU CHO NHỮNG MÔI TRƯỜNG HẸP & KÍN 
• Đường kính ống 18mm, có khả năng uốn cong tối thiểu xuống

40cm, lựa chọn linh hoạt với 4 loại độ dài 1-2-3-4m  phù 
hợp với nhiều thể tích không gian giúp dễ lắp đặt trong 
các môi trường hẹp + kín. 

TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN VÀ CHỮA CHÁY ĐỘC LẬP 
• ống chất chữa cháy FM200 được nén dưới dạng lỏng ở áp 

suất cao, cấu tạo bằng vật liệu đặt biệt tự cảm biến nhiệt 
khi môi trường đạt ngưỡng 90OC, sẽ tự động phun khí dập 
tắt vùng cháy, giúp bạn không cần trang bị hệ thống 
nguồn nuôi phức tạp. 

TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI 
• Đưa công nghệ Blazecut hàng đầu Châu Âu vào thay thế 

các giải pháp chữa cháy thông thường chỉ có thể chống 
cháy lan thay vì diệt tận gốc ngay từ khi nguồn cháy mới 
phát sinh. 

HIỆU QUẢ TỐI ƯU CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN 
• Chất chữa cháy dạng khí trơ, tuyệt đối không ảnh hưởng 

tới các thiết bị điện, điện tử (so với các phương pháp 
chữa cháy bằng nước, cát, hay bình bột) 

THÂN THIỆN VỚI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 
• Khí FM200 đạt tiêu chuẩn ISO 14001 an toàn cho con 

người và không hề độc hại với môi trường sau khi phát 
tán ra bên ngoài. 

CHỨNG THỰC BẰNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU 
• Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2016, ISO 14001:2016, được cấp 

chứng nhận AQAP 2110: 2009, giúp các chủ đầu tư hoàn 
toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu Châu Âu. 

 

B
A

LZEC
U

T

TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP “CÁCH MẠNG” VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ 
• Tiết kiệm đến trên 95% chi phí so với các giải pháp chữa 

cháy bằng khí thông thường khác nhờ vào khả năng đánh 
trực diện vào vị trí của gốc/điểm phát sinh nhiệt. 

• Tuổi thọ thiết bị lên đến 10 năm khiến chi phí sửa chữa, 
thay thế và vận hành gần bằng 0. 



ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KHOANG ĐỘNG CƠ
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TỐI ƯU CHỮA CHÁY CHO KHOANG ĐỘNG CƠ 
• Đường kính ống 18mm, có khả năng uốn cong tối thiểu xuống 

40cm, lựa chọn linh hoạt với 4 loại độ dài 1-2-3-4m  phù 
hợp với nhiều thể tích không gian giúp dễ lắp cho từng 
loại khoang máy khác nhau. 

 CÔNG NGHỆ    THÔNG MINH TẬP TRUNG TRỰC TIẾP  VÀO MẦM CHÁY 
• Ống chất chữa cháy HFC-236FA được nén dưới dạng lỏng 

ở áp suất cao, cấu tạo bằng vật liệu đặt biệt tự cảm biến 
nhiệt khi môi trường đạt ngưỡng 110 C, sẽ tự động phun 
khí dập tắt vùng cháy, không để đám cháy có cơ hội 
bùng phát. 

 TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁ Y TỰ ĐỘNG MỚI 
• Đưa công nghệ BlazeCut hàng đầu Châu Âu vào thay thế 

các bình chữa cháy tự động thông thường (bình xách tay, 
bóng chữa cháy tự động …) 

 HIỆU QUẢ TỐI ƯU CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN 
• Chất chữa cháy HFC-236FA là chất chữa cháy hiệu quả  

với đám cháy xăng, dầu mỡ. Tuyệt đối không ảnh hưởng
tới các linh kiện trong khoang máy.

 CHỮA CHÁY “THEO SÁT” TỨC THÌ & TỰ ĐỘNG 
• Giải quyết được mối âu lo khi xảy ra cháy đột ngột trên 

đường hoặc trong bến bãi, không cần phải huy động 
nguồn ứng cứu gián tiếp từ bên ngoài, thay vào đó, ống 
BlazeCut gắn trực tiếp vào khu vực nhạy cảm về nhiệt để 
tự động cảm biến và dập tan từ mầm mống của mối cháy. 

 CHỨNG THỰC BẰNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU 
• Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2016, ISO 14001:2016 , được 

cấp giấy chứng nhận AQAP 2110: 2009, giúp các chủ 
phương tiện hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu 
Châu Âu. 

• Khí HFC-236FA đạt tiêu chuẩn ISO 14001 an toàn cho con 
người và không hề độc hại với môi trường sau khi phát 
tán ra bên ngoài. 

TỐI ƯU R.O.I CHO TÍNH MẠNG & TÀI SẢN 
• Chi phí đầu tư trang bị ống BlazeCut bình quân chưa tới 

0,005% giá trị xe hơi, nhưng lại có thể bảo vệ cho tính 
mạng và tài sản một cách TỰ ĐỘNG. 

o



BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN
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TỐI ƯU CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN, ĐIỆN, SERVER... 
• Bình chữa cháy FM200 có khối lượng: 1, 2, 4, 6, 8, 12kg… 

lựa chọn phù hợp với từng thể tích tủ khác nhau, nên có 
thể lắp độc lập hoặc tổ hợp nhiều tủ trên cùng hệ thống.  

• Bình chứa được lắp trực tiếp trên thành tủ, tường hoặc 
vách ngăn phòng… nên linh hoạt cho mọi phòng điều 
khiển đặc thù. 

• Ống cảm biến nhiệt độ làm bằng vật liệu đặc biệt với 
đường kính 6/8mm nên dễ luồn lách, gắn vào các vị trí dễ 
phát sinh nguồn nhiệt trong tủ điều khiển, tủ server, tủ 
viễn thông… 

TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN VÀ CHỮA CHÁY ĐỘC LẬP 
• Khi khoang tủ điện đạt ngưỡng 160 C thì ống cảm biến vỡ 

ra và khí được phun trực tiếp vào đám cháy. 
• Đám cháy được dập tắt hoàn toàn trong 15s bằng cơ chế 

làm lạnh và chiếm chỗ của Oxy trong đám cháy. 
• Cấu tạo đơn giản chỉ gồm bình chứa khí nén, cụm van 

điều áp và ống cảm biến nhiệt độ hoạt động độc lập 
không cần nguồn kích hoạt. 

 TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI 
• Đưa công nghệ BlazeCut hàng đầu Châu Âu vào thay thế 

các giải pháp chữa cháy thông thường chỉ có thể chống 
cháy lan thay vì diệt tận gốc ngay từ khi nguồn cháy mới 
phát sinh. 

HIỆU QUẢ TỐI ƯU CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN 
• Chất chữa cháy dạng khí trơ, tuyệt đối không ảnh hưởng 

tới các thiết bị điện, điện tử (so với các phương pháp 
chữa cháy bằng nước, cát, hay bình bột) 

TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP “CÁCH MẠNG” VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ 
• Tiết kiệm đến trên 91% chi phí so với các giải pháp chữa 

cháy bằng khí thông thường khác nhờ vào khả năng đánh 
trực diện vào vị trí của gốc/điểm phát sinh nhiệt. 

• Tuổi thọ thiết bị lên đến 10 năm khiến chi phí sửa chữa, 
thay thế và vận hành gần bằng 0. 

CHỨNG THỰC BẰNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU 
• Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2016, ISO 14001:2016, được 

chứng nhận bởi AQAP 2110: 2009, giúp các chủ đầu tư hoàn 
toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu Châu Âu.  

O



HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN

more tech.  more  peace .
08

B
LA

ZEC
U

T

TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN VÀ CHỮA CHÁY ĐỘC LẬP 
• Khi khoang tủ điện đạt ngưỡng 160 C thì ống cảm biến vỡ 

ra và khí được phun trực tiếp vào đám cháy. 
• Đám cháy được dập tắt hoàn toàn trong 15s bằng cơ chế 

làm lạnh và chiếm chỗ của Oxy trong đám cháy. 
• Cấu tạo đơn giản chỉ gồm bình chứa khí nén, cụm van 

điều áp và ống cảm biến nhiệt độ hoạt động độc lập 
không cần nguồn kích hoạt. 

 TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI 
• Đưa công nghệ Blazecut hàng đầu Châu Âu vào thay thế 

các giải pháp chữa cháy thông thường chỉ có thể chống 
cháy lan thay vì diệt tận gốc ngay từ khi nguồn cháy mới 
phát sinh. 

HIỆU QUẢ TỐI ƯU CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN 
• Chất chữa cháy dạng khí trơ, tuyệt đối không ảnh hưởng 

tới các thiết bị điện, điện tử (so với các phương pháp 
chữa cháy bằng nước, cát, hay bình bột) 

TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP “CÁCH MẠNG” VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ 
• Tiết kiệm đến trên 91% chi phí so với các giải pháp chữa 

cháy bằng khí thông thường khác nhờ vào khả năng đánh 
trực diện vào vị trí của gốc/điểm phát sinh nhiệt. 

• Tuổi thọ thiết bị lên đến 10 năm khiến chi phí sửa chữa, 
thay thế và vận hành gần bằng 0. 

CHUẨN HÓA TỦ ĐIỆN TỪ TRƯỚC KHI LẬP DỰ ÁN 
• Trên 70% nguyên nhân gây cháy là do chập mạch, nhưng 

mọi phương án bảo vệ vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn nguy 
cơ cháy nổ. Do vậy, hệ thống chữa cháy gián tiếp 
BlazeCut có thể giúp nhà sản xuất hoàn thiện tiêu chuẩn 
an toàn cao nhất về phòng chống cháy nổ từ việc thiết 
lập quy chuẩn thiết kế ngay từ ý tưởng và mục tiêu sản 
xuất kinh doanh. 

CHỨNG THỰC BẰNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU 
• Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2016, ISO 14001:2016, được 

cấp giấy chứng nhận bởi  AQAP 2110: 2009, giúp các chủ 
đầu tư hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu Châu Âu.  

o
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TƯ VẤN & THI CÔNG CƠ - ĐIỆN

1.  TƯ VẤN & THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN

2. TƯ VẤN & THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC



TƯ VẤN & THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN
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• Hơn 50% đội ngũ chuyên gia xuất thân từ những tổ chức 

danh tiếng trong ngành như Lilama, Hawee, PCC… đã 
kinh qua trên 75 dự án cho những đối tác chủ lực như 
Samsung Electronics Bắc Ninh, Nhôm Lâm Đồng, Hóa chất 

 
  

• Phân tích SWOT cho hệ thống điện xuyên suốt cả 2 giai 
đoạn tư vấn – thi công – bảo trì trước khi lựa chọn thiết 
bị & giải pháp. 

• Hướng trọng tâm tới giao điểm của tối thiểu hóa chi phí & 
tối đa hóa chất lượng trong suốt vòng đời dự án. 

CÁ NHÂN HÓA TRÊN TỪNG GÓI THẦU CỤ THỂ  
• Tận dụng mối quan hệ sâu sắc & hiểu biết đặc thù trong 

ngành để nắm được điểm trọng tâm của mỗi dự án, nhằm 
tối ưu bản kế hoạch & hoạt động thi công – và minh 
chứng chất lượng một cách có sơ sở. 

  
 

• Thấu hiểu trăn trở của chủ đầu tư trong việc kiểm soát 
không chỉ hoạt động thầu cơ – điện, mà còn hàng loạt 
những chồng chéo với các hệ thống nước, thông gió, 
phòng cháy… đội ngũ chuyên gia OlymSafety không chỉ 
thể hiện qua năng lực thi công, mà còn trong cả năng lực 
chuẩn bị, giao tiếp phối hợp với hệ sinh thái đối tác, dựa 
trên mục tiêu tổng thể của chủ đầu tư. 

  
• Minh chứng cho sự nhịp nhàng phối hợp thi công, đội 

ngũ kỹ sư & nhân viên hành chính được tuyển lựa đồng 
bộ, về năng lực, thể hiện văn hóa tổ chức đồng nhất – 
thông qua việc CÙNG NHAU thực hiện thành công ở 
nhiều dự án trọng điểm, hạn chế tối đa việc huy động 
những nguồn lực khập khiễng từ bên ngoài. 

MINH CHỨNG BẰNG KINH NGHIỆM & NĂNG LỰC THỰC HIỆN

Mỏ Micco - Nam Bộ, Vinmec Nha Trang...

TỐI ƯU CHI PHÍ VẬN HÀNH NGAY TỪ VIỆC PHÂN TÍCH LỢI THẾ
CHO CHỦ ĐẦU TƯ 

CÓ KHẢ NĂNG PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG TRONG HỆ SINH THÁI 
NHÀ THẦU

ĐỒNG BỘ NĂNG LỰC VỚI VĂN HÓA ĐỘI NGŨ



TƯ VẤN & THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN
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ĐỒNG HÀNH SUỐT VÒNG ĐỜI DỰ ÁN  
• Nắm rõ đặc thù tuổi thọ của ngành, cũng như đề cao uy 

tín hợp tác lâu dài với chủ đầu tư – chúng tôi cam kết 
đồng hành bằng chính sách hậu mãi kiểm tra định kỳ sau 
dự án, không ngừng tìm những ý tưởng tối ưu để cải 
thiện hệ thống sản xuất kinh doanh của khách hàng & hỗ 
trợ nhiệt tình xuyên suốt vòng đời các dự án. 

TỐI ƯU VỚI DỰ ÁN TẦM TRUNG  
• Tự tin có thể huy động nhân công lên đến con số hàng 

trăm cho những dự án lớn hơn, nhưng OlymSafety thể 
hiện năng lực tối nhất với những dự án tầm trung (với đội 
ngũ xấp xỉ 30 nhân lực triển khai) – nhằm đảm bảo bám 
sát lợi thế độc tôn & định hướng sự phụ vụ khách hàng ở 
mức độ kiểm soát cao nhất. 

THỂ HIỆN CAM KẾT TIẾN ĐỘ THÔNG QUA NĂNG LỰC HUY ĐỘNG   
• Với những dự án lớn, phức tạp & đòi hỏi sự linh hoạt 

trong kế hoạch; chúng tôi có thể nhanh chóng huy động 
đội ngũ kỹ sư & nhân sự chuyên ngành lên đến hàng 
trăm người. Điều này không chỉ thể hiện mạng lưới đối 
tác sâu rộng của OlymSafety, mà còn mang đến sự an 
tâm về tiến độ khắt khe đề ra & khắc phục hiệu quả 
những biến cố ngoài mong đợi của dự án. 

TUỲ BIẾN & PHỐI HỢP TỐT VỚI CHỦ ĐẦU TƯ  
• Dựa trên một trong những giá trị cốt lõi của OlymSafety, 

chúng tôi luôn ý thức thể hiện sự LINH HOẠT - tuỳ biến -  
phối kết nhịp nhàng với chủ đầu tư xuyên suốt quá trình 
triển khai dịch vụ & lắp đặt hệ thống, nhằm giảm thiểu 
những áp lực cho khách hàng khi cần sự linh hoạt trong 
kế hoạch, tiến độ & những thay đổi ngoài ý muốn. 



TƯ VẤN & THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC

more tech.  more  peace .
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TỐI ƯU VỚI DỰ ÁN TẦM TRUNG  
• Tự tin có thể huy động nhân công lên đến con số hàng 

trăm cho những dự án lớn hơn, nhưng OlymSafety thể 
hiện năng lực tối nhất với những dự án tầm trung (với đội 
ngũ xấp xỉ 30 nhân lực triển khai) – nhằm đảm bảo bám 
sát lợi thế độc tôn & định hướng sự phục vụ khách hàng ở 
mức độ kiểm soát cao nhất. 

ĐỒNG BỘ NĂNG LỰC VỚI VĂN HÓA ĐỘI NGŨ  
• Minh chứng cho sự nhịp nhàng phối hợp thi công, đội 

ngũ kỹ sư & nhân viên hành chính được tuyển lựa đồng 
bộ, về năng lực, thể hiện văn hóa tổ chức đồng nhất – 
thông qua việc CÙNG NHAU thực hiện thành công ở 
nhiều dự án trọng điểm, hạn chế tối đa việc huy động 
những nguồn lực khập khiễng từ bên ngoài. 

MINH CHỨNG BẰNG KINH NGHIỆM & NĂNG LỰC THỰC HIỆN  
• Hơn 50% đội ngũ chuyên gia xuất than từ những tổ chức 

danh tiếng trong ngành như Lilama, Hawee, PCC… đã 
kinh qua trên 75 dự án cho những đối tác chủ lực như 
Samsung Electronics Bắc Ninh, Nhôm Lâm Đồng, Hóa chất 

TUỲ BIẾN & PHỐI HỢP TỐT VỚI CHỦ ĐẦU TƯ  
• Dựa trên một trong những giá trị cốt lõi của OlymSafety, 

chúng tôi luôn ý thức thể hiện sự LINH HOẠT - tuỳ biến - 
phối kết nhịp nhàng với chủ đầu tư xuyên suốt quá trình 
triển khai dịch vụ & lắp đặt hệ thống, nhằm giảm thiểu 
những áp lực cho khách hàng khi cần sự linh hoạt trong 
kế hoạch, tiến độ & những thay đổi ngoài ý muốn. 

Mỏ Micco - Nam Bộ, Vinmec Nha Trang...



TƯ VẤN & THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
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THỂ HIỆN CAM KẾT TIẾN ĐỘ THÔNG QUA NĂNG LỰC HUY ĐỘNG   
• Với những dự án lớn, phức tạp & đòi hỏi sự linh hoạt 

trong kế hoạch; chúng tôi có thể nhanh chóng huy động 
đội ngũ kỹ sư & nhân sự chuyên ngành lên đến hàng 
trăm người. Điều này không chỉ thể hiện mạng lưới đối 
tác sâu rộng của OlymSafety, mà còn mang đến sự an 
tâm về tiến độ khắt khe đề ra & khắc phục hiệu quả 
những biến cố ngoài mong đợi của dự án. 

CÁ NHÂN HÓA TRÊN TỪNG GÓI THẦU CỤ THỂ  
• Tận dụng mối quan hệ sâu sắc & hiểu biết đặc thù trong 

ngành để nắm được điểm trọng tâm của mỗi dự án, nhằm 
tối ưu bản kế hoạch & hoạt động thi công – và minh 
chứng chất lượng một cách có sơ sở. 

TỐI ƯU CHI PHÍ VẬN HÀNH NGAY TỪ VIỆC PHÂN TÍCH LỢI THẾ
CHO CHỦ ĐẦU TƯ

 
   

• Phân tích SWOT cho hệ thống PCCC    xuyên suốt cả 2 giai 
đoạn tư vấn – thi công – bảo trì trước khi lựa chọn thiết 
bị & giải pháp. 

• Hướng trọng tâm tới giao điểm của tối thiểu hóa chi phí & 
tối đa hóa chất lượng trong suốt vòng đời dự án. 

THẤU HIỂU TIÊU CHUẨN NGÀNH & PHÁP LÝ  
• Hiểu rõ sự ràng buộc về đặc thù pháp lý, chúng tôi không 

chỉ nắm vững những tiêu chuẩn & yêu cầu trong ngành, 
mà còn qua những gắn kết thân tình với nhiều lãnh đạo 
ban ngành. Điều này như một bàn đạp vững tâm hơn 
trong việc có thể hỗ trợ chủ đầu tư giải phóng bớt các 
nút thắt về tiến độ & tiêu chuẩn ngành ở một mức độ 
nhất định. 



more tech.  more  peace .

BẢO TRÌ HỆ THỐNG
PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÁY



BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÁY
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THẤU HIỂU TIÊU CHUẨN NGÀNH & PHÁP LÝ 
• Hiểu rõ sự ràng buộc về đặc thù pháp lý, chúng tôi không 

chỉ nắm vững những tiêu chuẩn & yêu cầu trong ngành, 
mà còn qua những gắn kết thân tình với nhiều lãnh đạo 
ban ngành. Điều này như một bàn đạp vững tâm hơn 
trong việc có thể hỗ trợ chủ đầu tư giải phóng bớt các 
nút thắt về tiến độ & tiêu chuẩn ngành ở một mức độ 
nhất định. 

TỐI ƯU CHI PHÍ VẬN HÀNH NGAY TỪ VIỆC PHÂN TÍCH LỢI THẾ
CHO CHỦ ĐẦU TƯ

 
  

• Phân tích SWOT cho hệ thống điện xuyên suốt cả 2 giai 
đoạn tư vấn – thi công – bảo trì trước khi lựa chọn thiết 
bị & giải pháp. 

• Hướng trọng tâm tới giao điểm của tối thiểu hóa chi phí & 
tối đa hóa chất lượng trong suốt vòng đời dự án. 

ĐỒNG BỘ NĂNG LỰC VỚI VĂN HÓA ĐỘI NGŨ  
• Minh chứng cho sự nhịp nhàng phối hợp thi công, đội 

ngũ kỹ sư & nhân viên hành chính được tuyển lựa đồng 
bộ, về năng lực, thể hiện văn hóa tổ chức đồng nhất – 
thông qua việc CÙNG NHAU thực hiện thành công ở 
nhiều dự án trọng điểm, hạn chế tối đa việc huy động 
những nguồn lực khập khiễng từ bên ngoài. 

MINH CHỨNG BẰNG KINH NGHIỆM & NĂNG LỰC THỰC HIỆN  
• Hơn 50% đội ngũ chuyên gia xuất thân từ những tổ chức 

danh tiếng trong ngành như Lilama, Hawee, PCC… đã 
kinh qua trên 75 dự án cho những đối tác chủ lực như 

 

TUỲ BIẾN & PHỐI HỢP TỐT VỚI CHỦ ĐẦU TƯ  
• Dựa trên một trong những giá trị cốt lõi của OlymSafety, 

chúng tôi luôn ý thức thể hiện sự LINH HOẠT - tuỳ biến -  
phối kết nhịp nhàng với chủ đầu tư xuyên suốt quá trình 
triển khai dịch vụ & lắp đặt hệ thống, nhằm giảm thiểu 
những áp lực cho khách hàng khi cần sự linh hoạt trong 
kế hoạch, tiến độ & những thay đổi ngoài ý muốn. 

Samsnug Electronics Bắc Ninh, Nhôm lâm đồng, Hóa chất
mỏ Micco - Nam Bộ, Vinmec Nha Trang...
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NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU



NHÀ MÁY NHÔM LÂM ĐỒNG  TKV
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Công ty TNHH MTV
Nhôm Lâm Đồng - TKV

Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng

03/2017
10/2018

04/2017
11/2018

17

Cung cấp lắp đặt chuyển giao công nghệ chữa 
cháy tự động BlazeCut cho hệ thống tủ điện 
điều khiển sản xuất nhà máy.



LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Ban quản lý Làng văn hóa du lịch
các dân tộc Việt Nam

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

03/2016
07/2017
11/2018

04/2016
08/2017
12/2018

18

 

 

Thi công & nâng cấp hệ thống báo cháy, chữa cháy
tự động cho các làng.



SAMSUNG ELECTRONICS BẮC NINH
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong, Bắc Ninh

10/2016

10/2016

19

  

 
Thi công hệ thống bơm cứu hỏa cho khu KTX công
nhân.



RESORT VINPEARL PHÚ QUỐC

more tech.  more  peace .

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Công ty TNHH kinh doanh
dịch vụ tổng hợp Vincom

Đảo Phú Quốc, Kiên Giang

03/2016

04/2016

20

Cung cấp chuyển giao công nghệ chữa cháy 
tự động Faucon



HÓA CHẤT MỎ MICCO NAM BỘ
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Công ty TNHH MTV Công nghiệp
Hóa chất mỏ Nam Bộ Micco

Mỹ Xuân, Tân Thành,
Bà Rịa - Vũng Tàu

04/2017

06/2017

21

Thi công & chuyển giao công nghệ hệ thống
chữa cháy tự động cho kho VLN công nghiệp.



NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh
- Công ty cổ phần

Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

03/2015
07/2016
04/2018

04/2015
08/2016
05/2018

22

Cung cấp lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống
thoát hiểm, ứng phó sự cố an toàn lao động.



CẢNG XĂNG DẦU B12 - QUẢNG NINH
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Công ty xăng dầu B12

Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

08/2018

09/2018

23

Cung cấp lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống
thoát hiểm, ứng phó sự cố cứu nạn, cứu hộ.



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ PETROLIMEX KV5
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Công ty xăng dầu khu vực V

Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

05/2017

06/2017

24

Tư vấn & lắp đặt giải pháp thoát hiểm cho trụ sở văn
phòng.



TỔ HỢP VĂN PHÒNG NHÀ Ở CAO CẤP SUNSQUARE
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CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NỘI DUNG DỰ ÁN

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

D
Ự

 Á
N

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
đô thị Thăng Long (Thang Long UDIC)

Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

05/2016

07/2016

25

Tư vấn, lắp đặt hệ thống bơm cứu hỏa cho tháp A & B.



26

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

> 1.200 LƯỢNG KHÁCH HÀNG
ĐÃ PHỤC VỤ

more tech.  more  peace .

75

72%

> 1.700

> 92%

DỰ ÁN ĐÃ
TRIỂN KHAI

KHÁCH HÀNG
GIAO DỊCH LẠI

SẢN PHẨM
ĐÃ BÁN RA

KHÁCH HÀNG*
HÀI LÒNG

(*) Dựa trên 425/500 khách hàng trả lời khảo sát Quý 3/2018



CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
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Tiến độ nhanh, chất lượng tốt, đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình có 
tránh nhiệm. Tôi tin tưởng & ủng hộ OlymSafety.
      - Mr. Nguyễn Kông, TP. Kỹ thuật 

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ - MICCO

Giá cạnh tranh, sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt, đội ngũ nhân viên 
nhiệt tình, lịch sự, tiến độ nhanh chuẩn xác, tôi hài lòng về dịch vụ của 
OlymSafety!

- Mr. Đỗ Văn Tuyên, Manager General - TT mua sắm hàng của Samsung Việt Nam
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Là người tỷ mỉ và cẩn thận, nên tiêu chí lựa chọn hàng đầu của tôi cho 
sản phẩm dịch vụ của mình là chất lượng và và thi công an toàn. Tôi 
hoàn toàn yên tâm khi chọn lựa OlymSafety. Cảm ơn OlymSafety!

- Mrs. Nguyễn Thị Liên, Đồng sáng lập - CEO
Lovin’Spa

Đội ngũ nhân viên hòa đồng, nhiệt tình, luôn chấp hành tốt nội quy, 
quy định an toàn tại công trường làm việc. Tiến độ thi công nhanh gọn 
đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng của chúng tôi!

- Mr. Đàm Huy Thành, TP cung ứng vật tư
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Thăng Long - Thang Long UDIC

Là người đứng đầu đồng thời là người đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
CBCNV & sản xuất, việc lựa chọn nhà thầu luôn luôn phải đặt năng lực 
thi công an toàn lên hàng đầu. Tôi yên tâm khi lựa chọn OlymSafety 
cho dự án PCCC của công ty mình! 

- Mr. Tường Thế Hà, Phó tổng giám đốc 
Công ty  TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV
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LIÊN HỆ HỢP TÁC

CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI OLYMSAFETY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIÊN MINH TƯ VẤNĐỐI TÁC CUNG CẤP

more tech.  more  peace .
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ĐỐI TÁC HỆ SINH THÁIĐỐI TÁC KINH DOANH

Giới thiệu & nhận giới thiệu những 
khách hàng trong cùng hệ sinh thái 
xây dựng & đối tượng khách hàng, 
nhưng không cạnh tranh trong lĩnh 
vực kinh doanh.

Tư vấn, cung cấp & thi công các hoạt 
động thầu cơ điện cho nhà máy, công 
xưởng, tòa nhà, tổ hợp sản xuất…

Tìm những nhà cung cấp & xây lắp mới 
– có những giải pháp tối ưu hơn cho 
khách hàng & đối tác kinh doanh.

Cùng trao đổi những chiến lược cố vấn 
hợp tác marketing, giới thiệu mối quan 
hệ & những ý tưởng kinh doanh sáng 
tạo.

Chúng tôi luôn thiện chí mở rộng tinh thần hợp tác, không chỉ trong các hoạt động mang 
tính lợi nhuận, mà cả những ý tưởng mở khác trên tinh thần cùng thắng & nối dài cánh tay 
liên minh.

1900 57 57 98

Số 20, KTT Xây lắp Điện 1, Đồng Bát, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

info@olymsafety.com

olymsafety.com

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AN TOÀN OLYM
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CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẢI PHÁP AN TOÀN OLYM

1900 57 57 98

Số 20, KTT Xây lắp Điện 1, Đồng Bát,
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

info@olymsafety.com  |  olymsafety.com


