
Công ty TNHH TM - TV - KT Sao Nam hiện là đối tác chính thức và duy nhất của hãng Zecher (Đức) phân phối 
trục Anilox/hóa chất Zecher tại thị trường Việt Nam.  

ZECHER: TRỤC ANILOX & HÓA CHẤT TẨY RỬA



 

Được thành lập vào năm 1948, có hơn 69 năm kinh nghiệm và với phương châm không ngừng cải tiến nâng cao 
chất lượng sản phẩm, Zecher đã khẳng định vị thế thương hiệu trên toàn thế giới về lĩnh vực cung cấp trục anilox 
và hóa chất tẩy rửa. 

Trục Anilox/hóa chất của hãng Zecher 

Không chỉ cung cấp trục Anilox trực tiếp cho các nhà in, Zecher còn là đối tác tin cậy của các hãng sản xuất máy 
in, điển hình là hãng Heidelberg (cho đơn vị tráng phủ offset và đơn vị trục in cho dòng máy in Gallus Flexo). 

Zecher đặt nhà máy chính tại Đức vớ i 4 dây chuyền khép kín, sử dụng công nghệ tiên tiến có tính tự  động cao 
giúp thu hẹp sai số trục nhằm mang lại giải pháp kinh tế cho các nhà in. 

Thêm vào đó, Zecher cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng và linh hoạt: làm mới trục hoặc phục hồ i trục cũ cho cả 
máy wide-web và narrow-web. Tùy theo yêu cầu của từng khách hàng, Zecher sẽ có giải pháp cung cấp trục 
anilox phù hợp nhất. 

Công ty TNHH TM-TV-KT Sao Nam hân hạnh là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đại diện cho hãng 
Zecher cung cấp giải pháp trục Anilox đến khách hàng. Để được tư vấn thêm thông tin về trục Anilox của hãng 
Zecher, vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Thương Mại - Tư Vấn - Kỹ Thuật Sao Nam 

Email: info@saonam.com.vn – Hotline: (+84) 28 38 455 316 

Trân trọng, 

mailto:van.ln@saonam.com.vn



