




EAF CONSTEEL - CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU

THÉP POMINA - CÙNG VỚI CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TỒN MÃI MÃI QUA THỜI GIAN

EAF CONSTEEL - LEADING TECHNOLOGY FROM EUROPE

POMINA STEEL - ALONG WITH WORKSHOP PROPERTY LASTING THROUGH TIME





Founded in 1999, Pomina Steel is currently 
consisted of three manufacturing plants for billet, 
rebar and wire rod products. With an annual 
capacity of 1.5 million tons, Pomina Steel is the 
largest construction steel manuafacturer in 
Vietnam. Pomina Steel is the pioneer in Vietnam’s 
steel industry to invest in the world’s most 
advanced equipment from leading suppliers such 
as: SMS, Siemens and Tenova. Pomina Steel is the 
very first steel producer in Vietnam to utilize the 
Consteel System in the steel making process.

Ensuring consistent quality products and providing 
excellent customer services are cornerstones of 
everything Pomina does.

Được thành lập năm 1999, Pomina đã đầu tư và đưa 
vào hoạt động 3 nhà máy luyện phôi và cán thép 
xây dựng. Với công suất 1,5 triệu tấn/năm, Pomina 
là một trong những nhà máy sản xuất thép xây 
dựng lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. 
Pomina là nhà máy thép đầu tiên tại Việt Nam được 
đầu tư hoàn toàn bằng dây chuyền sản xuất với 
công nghệ hiện đại từ những nhà cung cấp hàng 
đầu Châu Âu như: SMS, Siemens và Tenova. Pomina 
là nhà máy thép đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công 
nghệ Consteel trong quá trình sản xuất thép.

Pomina cam kết đem đến cho khách hàng những 
sản phẩm với chất lượng cao, ổn định và dịch vụ 
khách hàng tốt nhất.





CÁC SẢN PHẨM CỦA THÉP POMINA PRODUCTS

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT REGISTERED TRADEMARK

1. Thép cuộn:

ø6mm, ø8mm, ø10mm theo tiêu chuẩn TCVN 

1651-1:2008

2. Thép thanh vằn từ D10mm - D43mm 

theo các tiêu chuẩn sau:

• TCVN 1651-2:2008

• JIS G 3112:2010

• ASTM A615/A615M-09b

• ASTM A706/A706M-16

• BS4449:2005+A2:2009

• CSA G30.18-09

• AS/NZS 4671:2001

a. Thép cuộn: trên mỗi vòng của sản phẩm có in chữ 

POMINA

b. Thép cây
• Mặt bên của thanh thép có hình trái táo nổi và kích 

thước của sản phẩm từ D10 mm - D43mm

• Mặt đối diện của thanh thép thể hiện mác thép theo 

từng loại tiêu chuẩn

- TCVN 1651-2:2008 : CB300-V; CB400-V; CB500-V

- TCVN1651-1:1008             : CB240T

- JIS G3112:2010                 : SD295A; SD390; SD490

- ASTM A615/A615M-09b   : Gr 60

- BS4449:2005+A2:2009  : B500B

- CSA G30.18-09                 : 400W; 500W

- AS/NZS 4671:2001           : 500N

a. Wire rod: marked directly on the surface of the wire 
rod
b. Defromed bar:

• One side of deformed bar body: there are symbols of 
Pomina’s logo and size of products from D10 mm to 
D43mm

• Another side of defromed bar body: there is symbols 
of steel grade with following standards:
- TCVN 1651-2:2008 : CB300-V; CB400-V; CB500-V
- TCVN1651-1:1008             : CB240T
- JIS G3112:2010                 : SD295A; SD390; SD490
- ASTM A615/A615M-09b : Gr 60
- BS4449:2005+A2:2009  : B500B
- CSA G30.18-09                 : 400W; 500W
- AS/NZS 4671:2001           : 500N

• Chiều dài cắt thép thành phẩm linh hoạt từ 6m đến 
18m (hoặc 20ft đến 50ft).

• Pomina đáp ứng đầy đủ chứng thư cho khách hàng 
với các công trình xanh (chứng chỉ LEED).

• Product length is flexible from 6 to 18m (20 to 50 ft)

• Pomina provides to customers with its Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) 
certification.

1. Wire rod:

ø6mm, ø8mm, ø10mm following standards 

TCVN 1651-1:2008

2. Deformed bar: size from D10mm to 

D43mm; following standards:

• TCVN 1651-2:2008

• JIS G 3112:2010

• ASTM A615/A615M-09b

• ASTM A706/A706M-16

• BS4449:2005+A2:2009

• CSA G30.18-09

• AS/NZS 4671:2001

Nhãn Trực Tiếp Trên Sản Phẩm Symbol Marked On The Deformed Bar Body:
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