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GIỚI THIỆU
REEPRO
 Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO là công ty 
thành viên của công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh REE, một nhà 
thầu cơ điện hàng đầu Việt Nam, với hơn 40 năm kinh nghiệm 
thiết kế lắp đặt và vận hành hệ thống cơ điện của nhiều 
công trình thương mại, công nghiệp quy mô lớn. Với đội ngũ 
nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, REEPRO luôn phấn đấu để 
mang lại những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất. 

Hình ảnh trong chuyến du lịch của 
cả công ty REEPRO năm 2020 tại khu 
resort 5 sao HÒN TẰM - NHA TRANG

Với kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm 
tư vấn, thiết kế, sản xuất cung cấp 
lắp đặt và quản lý các dự án cơ điện 
truyền thống, nay REEPRO còn đảm 
nhiệm thêm nhiệm vụ trọng tâm mới là 
phát triển lĩnh vực Điện năng lượng Mặt 
Trời, với mong muốn chung tay góp 
sức vì mục tiêu phát triển bền vững. 

Để góp phần thực hiện chiến lược 
của công ty, mỗi nhân viên của REE-
PRO luôn nỗ lực hết mình để xây dựng 
thương hiệu uy tín với khách hàng, mang 
đến chất lượng vượt trội trong từng sản 
phẩm và dịch vụ. Với đội ngũ nhân viên 
chất lượng cao chúng tôi cam kết chất 
lượng, hiệu quả và tiến độ, mang lại  sự 
hài lòng cao nhất cho khách hàng. 

Nhiệm Vụ Trọng Tâm Mới

CÙNG CHÚNG TÔI
VƯƠN ĐẾN TẦM CAO MỚI

Mục Tiêu Chiến Lược
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Xưởng Hà Nội
Lô 11, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội
Tel: (024) 35 860 662

Trụ sở chính
364 Đường Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0901 366 377
Email: info@reepro.vn | Website: www.reepro.vn

Xưởng Tân Bình
Lô I-4, Đường CN13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 38 163 401

Xưởng Đà Nẵng
Lô 8, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam
Tel: (023) 53 944 117
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
REEPRO

Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ 
 REEPRO

Là thành viên của Công ty REE, với 
quy mô nhân sự hơn 250 nhân viên.

Thành lập Công ty TNHH 
Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO

Sản phẩm cơ điện lạnh nhãn hiệu 
Reetech ra đời

Thành lập Xí nghiệp 
Liên hợp thiết bị Lạnh

Thành lập Công ty Cổ phần 
Điện máy R.E.E (Reetech)

Thành lập Công ty Cổ Phần
Cơ Điện Lạnh (REE)

BAN 
GIÁM ĐỐC

Phòng
Điện Mặt Trời

Phòng
Kỹ Thuật

Xưởng
Đà Nẵng Phòng

Vật Tư

Phòng
Dịch Vụ 
Cơ Điện

Xưởng
Hà Nội Phòng

Nghiệp Vụ

Xưởng
Tân Bình

Phòng
Kinh Doanh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC REEPRO

TRỤ SỞ 
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ĐIỆN MẶT TRỜI
 Với kinh nghiệm tích lũy hơn 10 năm đầu tư cơ sở hạ tầng 
điện nước, REE đang sở hữu gần 1 GW công suất phát điện từ 
các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện và điện mặt 
trời. Mong muốn chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững, 
REE thành lập REEPRO với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển  
lĩnh vực điện năng lượng mặt trời.

Tổng thầu EPC Phân phối vật tư 
thiết bị

Dịch vụ vận hành & 
bảo dưỡng (O&M)

REEPRO cung cấp các 
giải pháp thiết kế, tư vấn 
lựa chọn thiết bị phù hợp 
nhất, đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng.
Khảo sát thực tế, sử dụng 
phần mềm chuyên dụng 
để dự báo sản lượng điện. 
Mô phỏng lợi ích kinh tế 
mà dự án mang lại.
Cung cấp lắp đặt, hòa lưới 
và hướng dẫn vận hành.

REEPRO luôn lựa chọn thiết 
bị của các thương hiệu nổi 
tiếng và được tin dùng toàn 
cầu, đã khẳng định thương 
hiệu trong lĩnh vực điện năng 
lượng mặt trời. 
Các tấm pin năng lượng mặt 
trời được REEPRO lựa chọn 
đưa vào sử dụng là những 
tấm Pin chất lượng cao, 
thuộc top 10 của bảng xếp 
hạng Pin NLMT do Bloomberg 
NEF xếp hạng.
Ngoài ra REEPRO còn cung 
cấp những phụ kiện chất 
lượng, có tuổi thọ cao. 

Các dự án điện năng lượng 
mặt trời là loại hình dự án 
có vòng đời hơn 20 năm, 
cần phải có chế độ vận 
hành bảo dưỡng để đảm 
bảo vận hành hiệu quả.

REEPRO cung cấp dịch vụ 
vận hành và bảo dưỡng 
chuyên nghiệp, để đảm 
bảo cho hệ thống được 
vận hành liên tục, hạn chế 
tối đa các rủi ro và làm 
tăng tuổi thọ dự án. 

Hệ thống ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP 
MÁI tại cụm dự án kho ngoại 
quan tại Bình Dương
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Hệ thống ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 
tại cụm dự án CẢNG QUỐC TẾ 
LONG AN tại huyện Cần Giuộc 
tỉnh Long An

  11  Tỉnh thành trên cả nước

  72  Tổng công suất đã thi công lắp đặt

     76  Dự án quy mô công nghiệp

   Cùng với 820 biến tần chuyển đổi điện và
  170.000 tấm pin mặt trời đã được lắp đặt 

MWp

2021 TỔNG THẦU EPC
ĐIỆN MẶT TRỜI

 REEPRO đã làm Tổng thầu cho 76 dự án điện mặt trời áp 
mái với quy mô công nghiệp và nhiều dự án dân dụng.”

 Với vai trò nhà thầu EPC, REEPRO đã góp phần triển khai 
thành công nhiều dự án điện Năng lượng Mặt trời áp mái cho 
các nhà máy, nhà kho, nhà xưởng, các công trình thương mại 
và dân dụng khác. 
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LOẠI HÌNH DỰ ÁN 
ĐIỆN MẶT TRỜI

LOẠI HÌNH DỰ ÁN LẮP 
TRÊN MẶT ĐẤT

Công trình NHÀ MÁY NƯỚC 
- TÂN HIỆP 2 được REEPRO thi 
công vào tháng 10/2020

LOẠI HÌNH DỰ ÁN 
LẮP TRÊN - SÀN BÊ TÔNG

LOẠI HÌNH DỰ ÁN 
ÁP MÁI -  MÁI TOLE

LOẠI HÌNH DỰ ÁN 
MÁI CHE KÍN NƯỚC

LOẠI HÌNH DỰ ÁN 
ÁP MÁI -  MÁI NGÓI
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Licensed Parter

PHÂN PHỐI
THIẾT BỊ

BIẾN TẦN
 Biến tần là một trong những thành 
phần quan trọng nhất của hệ thống 
Điện mặt trời. Lựa chọn biến tần phù 
hợp đóng vai trò trọng yếu quyết định 
hiệu năng và tính ổn định của hệ thống 
vì đây là thiết bị phải hoạt động liên 
tục với tần suất cao suốt vòng đời của 
dự án.
 Vì vậy, một khoản đầu tư dài hạn 
dành cho biến tần là hợp lý và thiết yếu.

Đây là một trong những thương 
hiệu biến tần có thị phần lớn nhất 
thế giới, sản phẩm đa dạng, đáp 
ứng mọi nhu cầu.

Nhà sản xuất giải pháp lưu trữ 
năng lượng và biến tần hàng đầu 
thế giới, dãy công suất rộng phù 
hợp với mọi loại hình dự án

Thương hiệu đi đầu trong thị trường 
biến tần hệ dân dụng, hiệu suất 
chuyển đổi cao, hiệu năng ổn định

Thương hiệu đến từ Áo, chất lượng 
hàng đầu thế giới, đặc biệt được 
tin dùng ở phân khúc dân dụng và 
thương mại.

Thương hiệu biến tần của Đức, có 
mặt trên thị trường hơn 25 năm, 
ứng dụng cho dự án từ dân dụng, 
thương mại, công nghiệp cho đến 
solar farm.
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REEPRO tin dùng các hãng pin thuộc nhóm 
Tier 1 được Bloomberg NEF xếp hạng.

Với thành tích tốt và vị thế 
vững chắc trên thị trường, 
Jinko chắc chắn là một 
lựa chọn đáng tin cậy cho 
khách  hàng.

Longi  là một nhà cung cấp 
lớn trong thị trường Pin mặt 
trời, với thương hiệu lớn và 
nổi tiếng trong ngành sản 
xuất pin NLMT.

JA Solar đem lại các giải 
pháp Pin năng lượng mặt 
trời ấn tượng với giá cả 
cạnh tranh.  

Thành lập từ năm 2011, Ser-
aphim là nhà sản xuất pin 
NLMT chất lượng quốc tế, 
tập trung nhiều vào nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm.

TẤM PIN MẶT TRỜI

 Bên cạnh biến tần, tấm Pin năng 
lượng mặt trời là thành phần quan 
trọng bậc nhất trong hệ thống điện 
mặt trời.
 Việc lựa chọn tấm pin phù hợp, 
giúp giảm thiểu tối đa rủi ro về cháy 
nổ, đảm bảo hiệu suất ổn định, an 
toàn kỹ thuật với chính sách bảo hành 
toàn cầu.

Dự án KHO NGOẠI QUAN ở Bình 
Dương REEPRO thi công năm 2020
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PHÂN PHỐI VẬT TƯ
 Với quy mô kho bãi gần 5000 m2 , REEPRO đáp 
ứng tất cả vật tư thiết bị cần thiết cho mọi quy 
mô dự án điện mặt trời, đảm bảo cung cấp vật 
tư thiết bị phục vụ thay thế và bảo hành hệ thống 
kịp thời.

Giá đỡ tấm pin mặt trời

Thanh chống 
đa năng

Bộ phụ kiện thanh 
chống đa năng

Kho vật tư Điện mặt trời của REEPRO 
tại khu công nghiệp Tân Bình

Phụ kiện hệ thống 
ĐIỆN MẶT TRỜI

Kho vật tư REEPRO

Bát kẹp pin

Đầu nối MC4 

Bát kẹp mái Tole

Thanh nhôm Dây dẫn DC

Lối đi composite
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DỊCH VỤ O&M

Để hệ thống điện mặt trời phát điện liên tục REEPRO cung cấp 
dịch vụ O&M (vận hành và bảo dưỡng) chuyên nghiệp, bên 
cạnh công tác rửa pin giúp tối ưu hiệu suất phát điện, dịch vụ 
O&M còn giúp khách hàng kiểm tra thông số hoạt động của hệ 
thống định kỳ, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và ổn định.

REEPRO sử dụng các thiết 
bị hiện đại như: flycam tầm 
nhiệt, máy đo nhiệt độ,... để 
kiểm tra nhiệt độ tấm pin và 
hệ thống điện nhằm phát hiện 
các điểm quá nhiệt để đưa ra 
phương án xử lý kịp thời. Tránh 
sự cố cháy nổ xảy ra.

Kiểm tra nhiệt độ 

Theo định kỳ, các kỹ sư của REEPRO 
sẽ kiểm tra thông số hoạt động hệ 
thống, ghi nhận các số liệu, liên tục so 
sánh với kế hoạch ban đầu. 

Vệ sinh tấm pin định kỳ đóng vai trò 
quan trọng để đảm bảo hệ thống 
điện mặt trời đã được lắp đặt luôn 

vận hành đúng công suất thiết kế.

Kiểm tra thông số 
hoạt động

Vệ sinh tấm pin 

Hình ảnh trong đợt bảo trì rửa pin định 
kì của REEPRO tại Nhà máy B.O.O Nước 
Thủ Đức
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CHÍNH SÁCH 
BẢO HÀNH CỦA
REEPRO

Bảo 
hành 
HỆ 

THỐNG
   
 

Bảo 
hành 
BIẾN 
TẦN

 
 

Bảo 
hành 
TẤM 
PIN
 
 

Bảo 
hành 
HIỆU 
SUẤT 
PIN
 

02
N Ă M

05
N Ă M

12
N Ă M

25
N Ă M

Kiểm tra định kì phòng điện tại hệ thống 
điện mặt trời lắp đặt ở Nhà máy B.O.O 
Nước Thủ Đức

Thiết bị được bảo hành theo chính sách của  
NHÀ SẢN XUẤT
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CÔNG TRÌNH 
TIÊU BIỂU

Cụm kho
CẢNG LONG AN
Địa điểm

Tổng công suất

Cần Giuộc - Long An

12811 kWp

Cụm nhà xưởng
SẢN XUẤT GỖ
Địa điểm
Tân Uyên - Bình Dương

Công suất
7925 kWp

Cụm nhà xưởng  
NỘI THẤT CAO CẤP
Địa điểm

Công suất

Trảng Bàng - Tây Ninh

6054 kWp

Cụm kho 
KHO NGOẠI QUAN
Địa điểm

Công suất

Dĩ An - Bình Dương

7087 kWp

Nhà máy
NHÀ MÁY NƯỚC
Địa điểm

Công suất

Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh

1140 kWp
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Nhà kho
KHO NGOẠI QUAN

Địa điểm

Công suất

Dĩ An - Bình Dương

2281 kWp

Nhà kho
KHO HÀNG

Nhà xưởng
SẢN XUẤT GIÀY

Nhà xưởng
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Địa điểm

Công suất

Bến Lức - Long An

1893 kWp

Địa điểm

Công suất

Bến Lức - Long An

1922 kWp

Địa điểm

Công suất

Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

778 kWp

Nhà kho
KHO HÀNG ĐIỆN MÁY
Địa điểm

Công suất

Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh

1140 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT SƠN
Địa điểm

Công suất

Nhơn Trạch - Đồng Nai

927 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT BAO BÌ
Địa điểm

Công suất

Đức Hòa - Long An

457 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT BAO BÌ
Địa điểm

Công suất

Cần Đước - Long An

792 kWp
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Nhà máy
NHÀ MÁY NƯỚC

Địa điểm

Công suất

Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

879 kWp

Nhà máy
SẢN XUẤT THÉP

Nhà xưởng
MAY MẶC

Cao ốc
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Địa điểm

Công suất

Bến Lức - Long An

6054 kWp

Địa điểm

Công suất

Long Hồ - Vĩnh Long

1774 kWp

Địa điểm

Công suất

Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

700 kWp

Showroom
GẠCH MEN
Địa điểm

Công suất

Buôn Mê Thuộc - Đắk Lắk

373 kWp

Nhà máy
CAO SU NHỰA
Địa điểm

Công suất

Đức Hòa - Long An

535 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT SỢI BÔNG
Địa điểm

Công suất

Cần Đước - Long An

1970 kWp

Nhà xưởng
SẢN XUẤT KÍNH ÔTÔ
Địa điểm

Công suất

Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

887 kWp
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 2.6+  Triệu m2 ống gió

445+  Ngàn miệng gió và van gió

830+ Ngàn mét thang máng cáp
Thương hiệu Reetech đã được sản xuất và 
cung cấp bởi REEPRO trong hơn 25 năm qua

Công đoạn dập kim loại, một 
bước trong quy trình sản xuất 
máng điện của REEPRO

SẢN PHẨM 
CƠ ĐIỆN

 Sau hơn 25 năm phát triển, các sản phẩm cơ điện truyền 
thống như sản phẩm cơ khí công trình (ống gió, miệng gió, 
van gió và thang máng cáp), thiết bị xử lý không khí AHU và 
tủ điện đã có chỗ đứng vững chắc ở Việt Nam, đặc biệt đã 
được tin dùng ở rất nhiều công trình cấp quốc gia và các 
công trình cao cấp đạt chuẩn mực quốc tế.
 Với đội ngũ kỹ sư và công nhân nhiều năm kinh nghiệm, 
máy móc thiết bị sản xuất hiện đại, quản lý chất lượng nghiêm 
ngặt theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc Tế, REEPRO tự tin cho 
ra đời những sản phẩm cơ điện chất lượng cao. 
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Ống gió

SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Các sản phẩm cơ khí thương hiệu Reetech được REEPRO sản xuất theo dây chuyền 
tự động và hiện đại giúp cho sản phẩm có chất lượng và độ thẩm mỹ cao.  

Ống gió nhãn hiệu Reetech được thiết 
kế và sản xuất phù hợp với các tiêu 
chuẩn quốc tế như SMACNA,DW/144.

Ống gió thẳng được sản xuất bằng 
dây chuyền tự động và các thiết bị 
phụ trợ hiện đại giúp sản phẩm có 
chất lượng và độ thẩm mỹ cao.

Van gió
Van gió là thiết bị có khả năng điều 
chỉnh lưu lượng gió trong các hệ thống 
gió cấp và gió hồi.
Các sản phẩm van gió do REEPRO cung 
cấp được kiểm tra phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc tế AMCA 500-D, UL 555S, 
ISO 10294-1, BS-476 và được kiểm định 
phù hợp với các tiêu chuẩn PCCC.

Miệng gió
Với mẫu mã đa dạng, miệng gió thương 
hiệu Reetech có thể đáp ứng cho mọi 
yêu cầu về thiết kế với độ thẩm mỹ cao 
cũng như lắp đặt phù hợp trong nhiều 
không gian. 
REEPRO cung cấp các sản phẩm miệng 
gió đã được kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn 
TCVN 5878:2007, Australian Standard 
1217.2-1985, Air diffusion Council (USA) 
Equipment test code 1062:GRD-84.

Thang máng cáp
Thang máng cáp nhãn hiệu Reetech 
được thiết kế và sản xuất phù hợp với 
các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như  
TCVN 197:2002, IEC 61537:2001, NEMA 
VE 1 2002
Vật liệu cơ bản để sản xuất thang 
máng cáp là tole mạ kẽm phù hợp 
với tiêu chuẩn JS G3302, tole đen 
phù hợp tiêu chuẩn JIS 314, hoặc 
tole ZAM phù hợp với tiêu chuẩn  
ASTM A1046, AS 1397.
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 Thiết bị xử lý không khí (AHU) Reetech, với dãy lưu lượng gió rộng 
từ 2000 đến 120,000 m3/h, có thể đáp ứng mọi yêu cầu về nhiệt độ, độ 
ẩm, chất lượng không khí trong phòng cũng như tiêu chuẩn về độ ồn 
của hầu hết các loại công trình.

 Thiết bị xử lý không khí Reetech được thiết kế dạng mô-đun, cho 
phép kết nối nhiều cụm thiết bị với nhau, đảm bảo thỏa mãn mọi yêu 
cầu, ứng dụng từ đơn giản đến phức tạp:

 •  Kết cấu bên trong thông suốt, đảm bảo dòng không khí 
luân chuyển hiệu quả, giảm thiểu dòng rối và tổn thất áp suất.

 •  Mặt ngoài sơn tĩnh điện tạo nên độ thẩm mỹ cao và có khả 
năng chống ăn mòn tốt.

 •  Tại các vị trí cần bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đều được bố trí 
cửa thăm dò đảm bảo công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng dễ 
dàng và nhanh chóng.

 •  Panel hai lớp vỏ với kết cấu đặc biệt, độ cách nhiệt cao 
tránh hiện tượng rò gió và đọng sương bên ngoài, đặc biệt phù 
hợp cho vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

 •  Kết cấu cơ khí được thiết kế và lắp đặt phù hợp nhằm loại 
bỏ sự lan truyền rung động khi thiết bị làm việc.

 Thiết bị xử lý không khí AHU được REEPRO thiết kế, sản 
xuất và đưa ra thị trường  trong hơn 20 năm qua. 

 Thiết bị AHU do REEPRO sản xuất với các linh kiện đáp 
ứng đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế: ISO 1940, IEC 
60034-1, EN779:2002, UL 723, ASTM A653, JIS G3302, AMCA 
511, AMCA 204-G2.5.

THIẾT BỊ XỬ LÝ
KHÔNG KHÍ AHU 

    20+  Kinh nghiệm sản xuất
  300+  Công trình đã thi công
1500+  AHU đã được sản xuất và sử dụng

năm
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 REEPRO sản xuất và phân phối các loại: tủ điện 
tổng hạ thế, tủ phân phối chính, tủ phân phối phụ, tủ 
tụ bù, tủ điều khiển, đặc biệt là tủ điện cho các hệ 
thống điện mặt trời.

 Tủ điện thương hiệu Reetech được REEPRO thiết 
kế theo tiêu chuẩn IEC 60439, đảm bảo 4 tiêu chí: dễ 
dàng lắp đặt, dễ vận hành, giá thành cạnh tranh và 
mức độ an toàn cao.

TỦ TỔNG HẠ THẾ PHÂN PHỐI CHÍNH 

PHÂN PHỐI PHỤ TỦ TỤ BÙ

Tủ điện Tủ điện

Tủ điện

Dòng điện định mức đến 
7400A. Cấp bảo vệ đến 
IP54.

Được thiết kế cho công 
trình với đầu vào từ hệ 
thống tủ MSB và đầu ra 
cho các tủ nhánh.

Được thiết kế cho công 
trình với đầu vào từ hệ 
thống tủ phân phối chính 
và đầu ra cho hệ thống tải. 
Có 2 loại: treo tường, đứng.

Sử dụng để bù công suất 
phản kháng phụ thuộc vào 
loại phụ tải. Có 2 loại: có 
cuộn kháng hoặc không 

có cuộn kháng.

TỦ ÂM TƯỜNGĐIỀU KHIỂN 
Tủ điện

Hệ thống thanh cái chính 
lên đến 7400A. Phù hợp với 
các ứng dụng như: Gas, 
dầu, nhà máy xử lý nước,...

Thiết kế gọn nhẹ, phù hợp 
với các không gian cần độ 
thẩm mỹ.

TỦ ĐIỆN 
REEPRO
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CÔNG TRÌNH 
TIÊU BIỂU

Sân bay quốc tế
NỘI BÀI
Địa điểm

REEPRO cung cấp

Hà Nội

Ống gió, thang máng cáp

NHÀ QUỐC HỘI

Sân bay quốc tế
TÂN SƠN NHẤT

Trung tâm
HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Cao ốc văn phòng
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTV

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội

Hà Nội

Ống gió, miệng gió & van gió

Ống gió, miệng gió & van gió

Ống gió, miệng gió & van gió

Ống gió
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Cao ốc văn phòng
REE TOWER

Trung tâm thương mại
VINCOM CENTER

Cao ốc văn phòng 
VIETCOMBANK TOWER

Resort
SHERATON ĐÀ NẴNG

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

Ống gió, miệng gió, van gió 
thang máng cáp

Ống gió, miệng gió & van gió

Ống gió, miệng gió, van gió
thang máng cáp

Ống gió, miệng gió, van gió
thang máng cáp

Cao ốc
LANDMARK 81

Khách sạn
PULLMAN

Chung cư cao cấp
THẢO ĐIỀN PEARL

Khu phức hợp 
HOIANA NAM HỘI AN

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quảng Nam

Ống gió, miệng gió & van gió

Ống gió, thang máng cáp

Ống gió, miệng gió & van gió

Ống gió, miệng gió, van gió
thang máng cáp
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Bệnh viện đa khoa 
Quốc tế VINMEC

Phòng khám đa khoa 
Quốc tế MỸ

Bệnh viện Quốc tế 
Miền Đông BECAMEX

Nhà máy 
GROZ - BECKEZT

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Bình Dương

Quảng Nam

Ống gió, miệng gió & van gió

Ống gió, miệng gió, van gió 
thang máng cáp

Ống gió, miệng gió, van gió 
thang máng cáp

Ống gió, miệng gió, van gió 
thang máng cáp

Ống gió, miệng gió & van gió

Nhà máy 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

Nhà máy công nghệ 
INTEL

Nhà máy 
NUMBER ONE

Nhà máy dược phẩm
SANOFI

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

Địa điểm

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

REEPRO cung cấp

Ninh Thuận

TP. Hồ Chí Minh

Hà Nam

TP. Hồ Chí Minh

Ống gió, miệng gió & van gió

Bộ miệng gió & van gió

Ống gió, thang máng cáp
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GIẢI THƯỞNG
TIÊU BIỂU

Năm 2021, REEPRO đã vinh dự được nhận giải thưởng “EPC Company 
of the Year 2021” do Leader Asscociates - Hiệp hội tổ chức sự kiện 
Năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới bình chọn.

The Solar Future Awards 2021 là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm 
tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu góp phần đáng kể vào sự thành 
công của ngành Năng lượng Mặt trời Việt Nam. Năm nay sự kiện được 
tổ chức trực tuyến để trao giải cho các doanh nghiệp theo 3 hạng mục 
chính: Solar Energy Industry Leadership Awards, Solar Energy Business 
Excellence Awards và Innovation Excellence Awards.

Với những thành tựu xuất sắc và sự nổ lực không ngừng, REEPRO 
đã vượt qua hơn 100 ứng cử viên để vinh dự nhận giải thưởng EPC 
Company of the Year 2021” tại Hạng mục Solar Energy Industry 
Leadership Awards.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những đóng góp của REEPRO trong 
thời gian qua đối với Ngành năng lượng tái tạo nói chung và Ngành 
năng lượng mặt trời nói riêng. REEPRO luôn kỳ vọng sẽ tiếp bước những 
thành công này trong tương lai để tham gia tiến trình chuyển đổi năng 
lượng, hỗ trợ các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư xây dựng hình ảnh doanh 
nghiệp tăng trưởng xanh và bền vững, hướng đến mục tiêu đạt mức 
phát thải ròng CO2 bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Nước nhà.

Nhờ định hướng chiến lược rõ ràng cùng giải pháp về Môi trường mang 
tính đột phá và bền vững, REEPRO đã được Ngân hàng HSBC cấp 
khoản “TÍN DỤNG XANH” đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại 
Việt Nam.

EPC COMPANY OF THE YEAR
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0901 366 377
info@reepro.vn
www.reepro.vn

364 Đường Cộng Hòa, P. 13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ 
REEPRO
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