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DIC – INTRACO tự hào là doanh nghiệp hàng đầu trong 
lĩnh vực kinh doanh clinker, cung cấp hơn 60% thị trường 
sản xuất xi măng miền Nam. Từ khi thành lập năm 2005, 
clinker, luôn là mặt hàng kinh doanh chủ lực, chiếm tỉ 
trọng rất cao trong doanh thu của toàn Công ty. 

Năm 2012, DIC – INTRACO trở thành 1 trong 10 Công ty 
Việt Nam đầu tiên xuất khẩu Clinker sang các nước trong 
khu vực. Qua đó, khẳng định được vị thế và tín nhiệm của 
DIC – INTRACO đối với các đối tác và khách hàng trên thị 
trường nội địa và quốc tế. 

Được đánh giá là một đối tác đáng tin cậy và có trách 
nhiệm cao, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC – 
INTRACO đã tạo được mối quan hệ mật thiết và vững chắc 
với các nhà máy xi măng lớn tại Việt Nam, sản phẩm clinker 
được phân phối từ DIC – INTRACO luôn được kiểm soát 
chặt chẽ từ khâu kiểm định, đảm bảo nguồn cung chất 
lượng để đáp ứng được những yêu cầu về kỹ thuật để sản 
xuất xi măng và một số loại xi măng dùng trong điều kiện 
đặc biệt. Ngoài ra, cùng với những ưu đãi nhất định nên 
sản phẩm clinker có mức giá cả cạnh tranh hơn trên thị 
trường. 

Trong nước DIC – INTRACO đã ký hợp đồng cung cấp và 
phân phối cho các công ty xi măng lớn như: Xi măng Hà 
Tiên, Xi măng Tây Đô, Xi măng Thăng Long, Xi măng Fico,... 
Sản phẩm clinker cũng đã xuất khẩu đi một số quốc gia 
như Đài Loan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Philippin, 
Bangladesh, Trung Quốc, Châu Phi...

CLINKER
THẠCH CAO

 ĐÁ VÔI
DIC – INTRACO is proud being the leading corporation in 
clinker export. We provide more than 60% of clinker to the 
South’s market. Since 2005, clinker has always been our 
prominent product, accounts the largest proportion of 
company’s revenue. 

In 2012, DIC – INTRACO was among one of the first ten 
companies to export clinker abroad. Thereby confirming its 
position as leader in dosmetic and foreign markets. 

Thanks to our long term contracts from the reliable partners, 
we are provided a lot of benefits enabling us to offer sustain-
able source with competitive price. Clinker products are 
distributed from DIC – INTRACO always been tightly 
controlled to assure highly acknowledged clinker since it 
caters specific technically demanding cements.

 DIC – INTRACO has signed contracts to become the domestic 
distributor for Ha Tien Cement, Tay Do Cement, Thang Long 
Cement, Fico Cement...Vietnamese clinker through DIC – 
INTRACO have been traded in some regions including Africa, 
Taiwan, Bangladesh, Philippines, Hong Kong, Malaysia, 
Singapore, China,...

CLINKER
GYMSUM

LIMESTONE 



DIC – INTRACO là đơn vị tiên phong trong việc sản xuất & 
phân phối sản phẩm Ngói màu theo công nghệ ép ướt hiện 
đại của Nhật Bản. Sản phẩm Ngói màu DIC – INTRACO được 
sản xuất theo tiêu chuẩn JIS A5420 của NHẬT BẢN và ISO 
9001 : 2008.

Ngói màu  DIC – INTRACO với các chỉ tiêu cơ lý vượt trội, lớp 
sơn Acrylic chuyên dụng cho độ bền màu cao cũng với chế 
độ bảo hành sản phẩm lên đến 15 năm. Vì vậy, khách hàng 
hoàn toàn có thể yên tâm về mái nhà của mình khi lựa chọn 
Ngói màu DIC – INTRACO.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm lĩnh vực Ngói màu, hiện tại ở 
khu vực thành phố Hồ Chí Minh, DIC – INTRACO có 2 nhà 
máy sản xuất đặt tại Quận 9 và Huyện Bình Chánh, ngoài ra 
DIC – INTRACO cũng đầu tư xây dựng 1 nhà máy tại Lâm 
Đồng và 1 nhà máy Đà Nẵng cùng hệ thống đại lý trong 
khắp các tỉnh Trung và Nam Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của khách hàng.

*  Thế mạnh khách hàng:

Các Dự án và Công trình sử dụng Ngói màu  DIC – INTRACO:

- Dự án Biệt thự cao cấp SAIGON Pearl

- Làng Biệt thự Bình Mỹ - Củ Chi

- Khu biệt thự Trung Sơn - Bình Chánh

- Khu nghỉ mát resort Công chúa An Nam - Phan Thiết...

NGÓI MÀU
CÔNG NGHỆ
NHẬT BẢN

DIC – INTRACO is the manufacturer and distributor of high 
quality roof tile. Our products are produced by Japanese 
advanced technology and manufacturing chain. 

Using wet on wet technique (JIS A5420 standard) and ISO 
9001 : 2008 quality management standard, DIC – INTRACO 
roof tile quality therefore is 5 times higher over similar or 
traditional roof tiles. Acrylic-plated coat provides the durabil-
ity of more than 10 years for tile color and weather resistance 
feature. Our tile is designed with lumpy form which could 
resist high temperature, light reflecting, slipy, dust and protect 
environment. Our product is especially designed to combine 
Asian and European style with various colors, lighter weight  
and 15 year warranty.

Currently, DIC – INTRACO is having four manufacturing plants 
in  Ho Chi Minh City, Da Lat City, Da Nang City with supply 
chain agencies in South and Central Coast to meet high 
demands of our clients. 

*  Our prominent clients:

Typical projects using DIC – INTRACO roof tile: 

- Sai Gon Pearl Luxury villa complex

- Binh My villa city - Cu Chi

- Trung Son Villa - Binh Chanh

- An Nam Princess resort - Phan Thiet.....

JAPANESE 
HIGH QUALITY 

COLORED 

ROOF TILES





SẮT THÉP 

Hiện nay, công ty đang cung cấp 2 mặt hàng chính là thép 
xây dựng và thép công nghiệp cùng với dịch vụ đa dạng đi 
kèm.

Thép xây dựng

Với việc là đại lý cấp I của Thép Pomina và Thép Miền Nam, 
công ty được hưởng nhiều ưu đãi về giá do đó đã tạo điều 
kiện sản phẩm sắt thép do công ty phân phối  hết sức cạnh 
tranh. Hiện Công ty đang là nhà cung cấp sắt thép cho 
một số khách hàng lớn trong đó có Tổng Công ty DIC với 
một lượng hàng ổn định.

Thép công nghiệp

Hiện nay công ty vẫn đang nhập khẩu các loại thép tấm, lá, 
cuộn cán nguội, cuộn cán nóng từ những thương hiệu uy 
tín trên thế giới để dùng trong công nghiệp đóng tàu, 
đóng sà lan, chế tạo máy, xây dựng nhà xưởng, xây dựng 
công nghiệp, xây dựng dân dụng, cơ khí v.v…

Sản phẩm thép cung cấp bởi thương hiệu DIC – INTRACO 
luôn có chứng chỉ xuất xứ rõ ràng được bạn hàng đánh giá 
có độ bền và chính xác cao, giúp gia tăng tốc độ xây dựng 
và hiệu quả công trình.

Ngoài ra, với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, 
DIC – INTRACO luôn cung ứng những giải pháp sáng tạo 
và toàn diện cho từng nhu cầu của khách hàng.

STEELS 

We are currently providing 2 categories: construction steel 
and industrial steel with diversified services included.

Construction steel

We are proudly Pomina Steel and Southern Steel’s level 1 
agent, hence we are providing very competitive steel thanks 
to a lot of advantages given. Currently, we are supplier of 
some large construction corporations e.g DIC Group with 
sustainable source. 

Industrial steel

To fuel domestic demands, DIC – INTRACO is importing SPCC, 
SPHC and many other high quality steels from world wide 
acknowledged brands including Britain, Germany, France, 
Japan, Korea, Russia, Ukraine, China… These products are 
typically used for ship and barge building, plant, industrial 
and civil engineering constructions…

Steels distributed by DIC – INTRACO, which are always origin 
identified, has famously outstanding performance and high 
accuracy which enhance speed of construction and improves 
efficiency.

Our expertise and experience enables us to offer innovative 
solutions to a broad range of market.



DIC – INTRACO được biết là nhà nhập khẩu và phân phối 
gỗ nguyên liệu cho các nhà thương mại và các nhà máy 
chế biến, sản xuất nội địa. Dấu hiệu khả quan về doanh thu 
trong những năm gần đây cho thấy sản phẩm gỗ nhập 
khẩu qua thương hiệu DIC – INTRACO ngày càng nhận 
được nhiều sự tín nhiệm từ thị trường, doanh thu hàng 
năm tăng trên 20%, đóng góp xấp xỉ 10% vào doanh thu 
của toàn công ty. 

Chủ yếu nhập khẩu từ bạn hàng lâu năm là Myanmar, Cam-
puchia, Lào, Châu Phi, sản phẩm gỗ của DIC – INTRACO 
luôn được cam kết đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. Bên 
cạnh đó, cùng với những ưu đãi nhất định từ bạn hàng đối 
tác nên nguồn cung luôn được ổn định và giá cạnh tranh 
nhất.

Từ năm 2009, công ty đã đầu tư phát triển mạng lưới tiêu 
thụ sỉ và lẻ phục vụ tiêu thụ trong nước, hiện sản phẩm gỗ 
của DIC – INTRACO đang chiếm lĩnh thị trường Thành phố 
Hồ Chí Minh, miền Đông và Tây Nam Bộ. Ngoài ra, sản 
phẩm gỗ của DIC – INTRACO cũng đã bắt đầu có mặt ở thị 
trường các tỉnh phía Bắc. 

Các chủng loại Gỗ cung cấp: 

1. Gỗ căm xe (quy cách: gỗ tròn)

2. Gỗ gõ  (quy cách: gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ hộp)

3. Gỗ cẩm (quy cách: gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ hộp)

GỖ 
NGUYÊN LIỆU 

DIC – INTRACO is well - known as a specialising in the import 
and distribution of wood material for dosmetic traders and 
woody plants. The positive signs in recent years have proved 
the wood imported under DIC – INTRACO brand has been 
well accepted as the income raise 20% annually, account for 
approximately 10% of the total income.

We are committed to ensure legal origin of imported wood 
from our long term partners from Myanmar, Cambodia, 
Laos, Africa. Besides, with a lot of partner benefits enabling 
us to offer sustainable source with the most competitive 
price.

Since 2009, thanks to our long term sources, we have been 
investing whole sale and retail network to cater domestic 
demands including Ho Chi Minh City, East and South West 
areas. Besides, wood material through DIC – INTRACO have 
been traded in North Vietnam.

Our trading products:

1. Pyinkado round logs 

2. Red – wood (round log & sawn timber)

3. Rose - wood (round log & sawn timber)

WOODS
 MATERIAL
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