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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PANEL CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC

THÔNG TIN CÔNG TY

DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG ĐA DẠNG

TẠI SAO LỰA CHỌN BIGA

AN TÂM

CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHÍNH XÁC

AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ TIÊU CHÍ SỐ 1

TIỆN LỢI CONVENIENT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU OUTSTANDING PROJECTS

TĂNG TRƯỞNG KHÔNG NGỪNG CONTINUAL GROWTH

SAFETY FIRST

PROFESSIONAL AND ACCURATE

REASSURED

WHY BIGA

VARIOUS SERVICES AND CUSTOMERS

CONTACT COMPANY

KOREA TECHNOLOGY PRODUCTION LINE OF PANEL
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BIGA
CONTRUCTION





   BIGA CONSTRUCTION hiện tại đã sở hữu nhà máy BIGA PANEL quy mô 3.300m2 và nhà 
xưởng 1.600m2 và đang liên tục triển khai các dự án mở rộng nhà máy Panel lên quy mô 
4.000m2 và 10.000m2 chuyên về sản xuất panel và phụ kiện. Chúng tôi là tổ hợp công ty Việt 
Nam đầu tiên cam kết với nhà đầu tư về phát triển bền vững sản xuất, kinh doanh Panel, phụ 
kiện các loại và cung cấp các dịch vụ liên quan tới xây dựng công nghiệp.

   BIGA CONSTRUCTION currently owns BIGA PANEL factory with a scale of 3,300m2 and a 
workshop of 1,600m2 and is continuously implementing projects to expand the Panel factory to 
4,000m2 and 10,000m2 specializing in panel and accessories production. With investment in 
modern equipment and Panel production line imported from Korea, along with professional 
progress with high accuracy, BIGA Contruction always ensures quality of products and services 
for partners. We are the first Vietnamese company to commit to investors about the sustainable 
development off production and business of Panels and accessories and supply of services 
related to industrial contruction. 





   The panel production line imported from Korea to produce panels which are soundproof, 
insulated, anti-noise is applied for civil and industrial construction projects such as panel 
roof, panel wall, EPS panel ceiling. BIGA Viet Nam Investment and Construction JSC 
(BIGA) has both produced panels and assembled panels, thus creates high-quality 
contructions with reasonable prices to meet the needs of domestic and foreign customers.

   Dàn máy sản xuất panel nhập khẩu đồng bộ từ Hàn Quốc để sản xuất tấm panel cách âm, 
cách nhiệt chống nóng, chống ồn được ứng dụng cho các công trình dân dụng và công 
nghiệp như các tấm panel, như mái panel, tường bao panel, vách trần panel EPS. Công ty 
CP Đầu tư và Xây dựng BIGA Việt Nam (BIGA) vừa sản xuất tấm panel vừa lắp ghép tấm 
panel, vì thế tạo nên những công trình đạt chất lượng cao nhất với giá thành hợp lý nhất 
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
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CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM

BIGA VIETNAM INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC



VARIOUS SERVICES AND CUSTOMERS



WHY BIGA
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AN TÂM

AN TOÀN

CHÍNH TRỰC

CHÍNH XÁCCHUYÊN NGHIỆP
TIỆN LỢI TẬN TÂM

CHÂN THÀNH



contact@biga.com.vn

BIGA VIETNAM INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC


