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Tập đoàn Nitigura – Nihon Glass Fiber Industrial Co., Ltd

Khái quát: Tập đoàn Nitigura hay được biết đến với tên gọi Nihon

Glass Fiber Industrial Co., Ltd được thành lập năm 1952 tại Nhật Bản là

tập đoàn đa quốc gia chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các

dòng sản phẩm vật liệu tiêu âm, cách nhiệt, bảo ôn hàng đầu trong khu

vực Châu Á.

Tên công ty Nihon Glass Fiber Industrials Co., Ltd

Chủ tịch HĐQT Takashi Asai

Ngày thành lập Tháng 8 năm 1952

Website Http://nitigura.co.jp/

Hoạt động kinh doanh Chuyên cung nghiên cứu, sản xuất, phân phối các sản

phẩm vật liệu tiêu âm, cách nhiệt và bảo ôn có nguồn

gốc từ sợi hữu cơ, sợi vô cơ và sợi kim loại…

Địa chỉ:
Trụ sở chính

18 Ishibashi, Gomyo, Konan, Aichi, Nhật Bản

Mạng lưới Nitigura: Tập đoàn Nitigura sau nhiều năm hoạt động đã xây

dựng được hệ thống nhà máy không chỉ tại Nhật Bản mà còn trải rộng ra

các quốc qua trong khu vực Châu Á như Trung quốc, Thái Lan, Indonesia,

Việt Nam, Ấn Độ cùng với công ty liên doanh nằm tại Trung Quốc và Bắc Mỹ

Khách hàng cuối cùng



Tập đoàn Nitigura – Nihon Glass Fiber Industrial Co., Ltd

Trụ sở chính cùng nhà máy

18 Ishibashi, Gomyo, Konan, Aichi

Văn phòng tại Tokyo

Tamuracho-bldg 8F,

3-3-14 Shinbashi, Minato

Nhà máy sản xuất 

Nhà máy Ichinomiya-

minami
Nhà máy Ichinomiya-

higashi 
Nhà máy Ogaki 

Nhật Bản Nước ngoài

Dalian Aotian Glass Fiber Co., Ltd Nitigura (Fushan) Co.,Ltd

PT.Nitigura Indonesia Co., Ltd

Nitigura Mars India Pvt., Ltd

Nitigura Vietnam Co., Ltd

Tập đoàn Nitigura đến Việt Nam năm

2017 với xuất phát điểm là nhà máy

sản xuất sản phẩm từ sợi thủy tinh,

sợi thép không gỉ với tên gọi

Công ty TNHH Nitigura Việt Nam

được đặt tại tỉnh Hưng Yên.

【3/1994】 【4/2002】

【10/2011】

【3/2019】

【6/2017】

Nitigura (Thailan) Co., Ltd

Foshan Rike Heat Resistant 

Materials Co.,Ltd

【2/2004】

【7/2004】

Nhà máy Ichinomiya Nhà máy Minokamo Nhà máy Mugegawa

Phát triển mạnh mẽ và không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhật Bản và các nước khu vực châu Á 



Công ty TNHH Nitigura Việt Nam thuộc tập đoàn trực thuộc tập đoàn

đa quốc gia Nihon Glass Fiber Industrials Co., Ltd, được biết đến là

nhà sản xuất sản phẩm từ vật liệu thủy tinh, sợi thép không gỉ hỗ trợ

cho hệ thống ống xả xe mô tô và xe gắn máy. Đồng thời cũng là nhà

phân phối vật liệu tiêu âm cách nhiệt bảo ôn hàng đầu Việt Nam.

Tên công ty Công ty TNHH Nitigura Việt Nam

Ngày thành lập Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng giám đốc Hataya Tomoki

Mã số thuế 0901015386

Website Https://nitiguravn.com/

Hoạt động kinh 

doanh

- Chuyên sản xuất và nhận gia công sản phẩm từ 

sợi thủy tinh, sợi thép không gỉ  

- Phân phối sản xuất vật liệu tiêu âm cách nhiệt, 

- bảo ôn

Điện thoại (+84) (0221) 3788766

Fax (+84) (0221) 3788764

Địa chỉ Đường 206, Khu E, KCN Phố Nối A, Xã Đình Dù, 

Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

Lễ khánh thành Nitigura Việt Nam 22/01/2018

Nitigura Việt Nam – Công ty TNHH Nitigura Việt Nam - NIV

Nitigura Việt Nam được thành lập mang sứ mệnh duy trì và phát huy truyền thống

của tập đoàn Nitigura “ Phát huy sản phẩm mới với tính năng nổi bật, đáp ứng mọi

nhu cầu kỳ vọng của khách hàng và tạo ra những sản phẩm được tin dùng. Giá trí

sản phẩm luôn đồng hành cùng triết lý bảo vệ môi trường “ Không ngừng cải thiện

môi trường toàn cầu – Đảm bảo cho con người có cuộc sống an toàn và khỏe mạnh”.

Nhà máy sản xuất sản phẩm tiêu âm cách nhiệt & bảo ôn 

cho hệ thống ống xả xe ô tô, mô tô và xe gắn máy 



Nitigura Việt Nam - Nhà sản xuất & Phân phối dòng sản phẩm tiêu âm, cách nhiệt và bảo ôn

N form- Roving định hình 

Dập định hình bông thủy tinh

Tấm cách nhiệt nội thất ô tô

N sheet- Roving tấm 

N pack - Dệt bông thủy tinh 

Định hình từ bông thủy tinh 

Lưới, vòng dệt thép không gỉ 

Đệm, gioăng cách nhiệt 

Đai vải bông thủy tinh, silica Tấm cách nhiệt chân không (VIP)

Vỏ bọc cách nhiệt công nghiệp Lá chắn điện từ

N pack - Dệt kim bông thủy tinh Kim loại định hình Tấm cách nhiệt máy giặt 

Hệ thống nhà máy được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại

Dòng sản phẩm thương hiệu Tập đoàn Nitigura



Nitigura Việt Nam – Sản phẩm “ Tiêu chuẩn PLUS”

Tiêu chuẩn chất lượng: Tập đoàn Nitigura đã có trên 65 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dòng sản phẩm tiêu âm cách nhiệt và bảo ôn.

Chúng tôi đảm bảo cung cấp đến tay người tiêu dùng những sản phẩm không những đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế mà còn đáp ứng “ không giới hạn” yêu cầu từ phía khách

hàng. Đặc biệt, Nitigura luôn trú trọng hoạt động đầu tư cải tiến nâng nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới cũng như đẩy mạnh hoạt động tiếp

cận thị trường mới góp phần quan trọng trong hoạt động cải thiện môi trường.

Nitigura Việt Nam đã và đang nhận được sự tin tưởng từ nhiều nhà sản xuất OEM trong ngành công nghiệp ô tô, xe mô tô và xe gắn máy.

ISO 9001:2015 ( Việt Nam) IATF 16949: 2016 (Trung Quốc) IATF 16949: 2016 (Thái Lan) ISO 9001:2015 (Thái Lan)

Một số chứng chỉ tiêu biểu Quốc tế Nitigura đã đạt được



Với tư cách một doanh nghiệp mới tham gia sản xuất tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã tiếp thu truyền thống của tập đoàn Nitigura, phát triển giá trị con người làm trọng tâm.

Chúng tôi tin tưởng rằng, doanh nghiệp có thể lớn mạnh và thành công hay không phụ thuộc vào sự phát triển, trưởng thành của mỗi cá nhân trong cộng đồng công ty.

Vậy nên,

- Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc an toàn, thân thiện nơi mỗi cá nhân được khuyến khích chia sẻ và gắn kết để cùng trưởng thành.

- Chúng tôi tạo điều kiện, khuyến khích để CB-CNV có thể học hỏi tiếp xúc với kiến thức mới, những công nghệ kỹ thuật tân tiến kết nối gắn kết công dân trong tập đoàn.

- Cam kết phát triển nguồn nhân lực, làm giàu kinh nghiệm nghề nghiêp và đảm bảo cân bằng giữa công việc và đời sống của mỗi cá nhân.

Sẵn 
sàng

Sàng 
lọc

Sắp 
xếp

Sạch 
sẽ

Săn 
sóc

Xây dựng văn hóa quản trị doanh nghiệp 

theo mô hình 5S 

Tạo điều kiện, tổ chức cho CB-CNV tham

gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ,

củng cố kiến thức an toàn lao động,…

Tích cực tổ chức các hoạt động Teamwork,

lễ hội công ty nhằm gắn kết mối quan hệ

CN-CNV trong công ty.

Nitigura Việt Nam – Phát triển giá trị con người 

Có sử dụng hình ảnh nguồn https://vi.pngtree.com/



Thông điệp từ Nitigura Việt Nam

Tổng giám đốc Nitigura Việt Nam

Ông Hataya Tomoki

Thông điệp gửi đến các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam

“Chúng tôi tin tưởng rằng những thành tựu mà tập đoàn Nitigura đã xây dựng trong nhiều năm qua sẽ được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn trên thị trường

quốc tế, đặc biệt trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới đây. Với xuất phát điểm là sự ra đời của Công ty TNHH

Nitigura Việt Nam, chúng tôi mong muốn nhanh chóng đưa các dòng sản phẩm của tập đoàn tiếp cận được nhiều hơn với khách hàng để góp phần cải thiện

môi trường sống cho cộng đồng người dân Việt Nam nói riêng và toàn thể cộng đồng nói chung.

Sản phẩm của Nitigura đã nhận được sự tin tưởng từ nhiều nhà sản xuất OEM lớn trong khu vực châu Á nên chúng tôi có cơ sở để khẳng định dòng sản phẩm tiêu âm

cách nhiệt & bảo ôn có thể đáp ứng trọn vẹn yêu cầu từ doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có thể cùng đồng hành và xây dựng mối quan hệ hợp

tác Win – Win cùng Quý khách hàng & Quý đối tác trong thời gian tới.

Công ty TNHH Nitigura Việt Nam chân thành gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã dành thời gian tham khảo Hồ sơ doanh nghiệp của chúng tôi. “

Trích dẫn lời ông Hataya Tomoki

WIN - WIN



Wellcome to Nitigura Vietnam

Công ty TNHH Nitigura Việt Nam
Địa chỉ: Đường 206, KCN Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 3788 766  Fax: (0221) 3788 764 

Email: Info@nitiguravn.com

Website: Https://nitiguravn.com/

mailto:Info@nitiguravn.com

