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GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN MINH HƯNG là nhà sản xuất và 
chuyên kinh doanh các mặt hàng 
chăn - ga - gối - nệm trong và ngoài 
nước với thương hiệu 

VỀ CHÚNG TÔI

Từ khi thành lập cho đến nay công ty 
luôn được các khách hàng trong và 
ngoài nước tín nhiệm, đánh giá cao 
bởi chất lượng, mẫu mã, dịch vụ 
khách hàng sau khi bán.

Trong đó các sản phẩm của công ty 
được sản xuất dựa trên dây chuyền 
công nghệ hiện đại của Hàn Quốc 
và kiểm định chất lượng xuất xưởng 
bởi hệ thống nhà xưởng, quy định 
chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu 
chuẩn chất lượng hiện hành; cùng 
với đội ngũ Cán bộ Nhân viên trẻ, 
trình độ, giàu kinh nghiệm, chăm 
sóc khách hàng chuyên nghiệp...đã 
giúp công ty chúng tôi đáp ứng 
được nhu cầu ngày càng cao và 
đã dạng của thị trường.
Với dòng sản phẩm chăn - ga - gối - 
nệm cao cấp 

Chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho 
gia đình bạn một giấc ngủ ngon sau 
mỗi ngày làm việc, với chất lượng và 
mức giá tốt nhất theo đúng khẩu 
hiệu truyền thông của chúng tôi 
“Nâng Niu Hạnh Phúc Ngôi Nhà 
Bạn”!
Xin cám ơn Quý khách hàng đã tín 
nhiệm và sử dụng sản phẩm của 
công ty chúng tôi trong suốt thời gian 
qua.

Trân trọng!

03 www.nemgalaxy.vn



04www.nemgalaxy.vn



NỆM
BÔNG ÉP
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P5, P10
Nệm Bông Ép Galaxy/Skype được 
sản xuất từ sợi bông Polyester cao 
cấp với cấu tạo từ hàng ngàn lớp 
bông kết nối xếp chồng lên nhau và 
dây chuyền công nghệ hiện đại của 
Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế về sự êm ái và độ nâng đỡ 
của 05 vùng cơ thể.

Nệm có tính năng thông khí tốt, 
thoáng ẩm nhanh và tự khử mùi trong 
quá trình sử dụng. Áo nệm được làm 
từ vải nhập khẩu cao cấp được thêu 
hoa văn và logo tinh tế.

Nệm Bông Ép được thiết kế với kết 
cấu bề mặt phẳng hoặc gấp đôi, 
gấp ba một cách linh hoạt, nhẹ 
nhàng, dễ dàng cho việc vận 
chuyển, bảo quản và sử dụng.



Màu sắc áo nệm
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NỆM
BÔNG ÉP 

CHẦN VIỀN
SPECIAL

Nệm Bông Ép Cao Cấp Chần viền được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại 
của Hàn Quốc, phôi nệm làm bằng bông ép cao cấp có độ nén cực cao đạt tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế về sự êm ái và và độ nâng đỡ của 05 vùng cơ thể. 

Áo bọc nệm là vải gấm cao cấp được nhập khẩu từ Hàn Quốc với đa dạng các màu sắc và 
hoa văn sang trọng. Đặc biệt, trên bề mặt vải chúng tôi đã chần một lớp mút cao su khoa 
học D40 có độ dày 15mm, tạo cho bạn một cảm giác êm ái nhất khi ngủ. 



Màu sắc áo nệm

Ngoài dòng áo nệm truyền thống 
được làm bằng gấm thun 4C, sản 
phẩm Galaxy Special còn có dòng 
áo nhung lạnh cao cấp thấm hút, 
thoáng khí, màu sắc đa dạng, sang 
trọng.

08www.nemgalaxy.vn



09 www.nemgalaxy.vn

NỆM
CAO SU 

KHOA HỌC
M10, M15

Màu sắc áo nệm



Nệm cao su khoa học Galaxy M15 được sản xuất trên dây chuyền công 
nghệ tiên tiến mang đến nhiều tính năng vượt trội cho người sử dụng. Phôi 
nệm được cấu tạo từ chất dẻo hóa học liên kết lại với nhau, với thành phần 
là mút dẻo D25, D40 nên có độ dẻo dai , độ đàn hồi rất tốt.  Quy trình sản xuất 
bằng công nghệ khép kín hiện đại, đảm bảo sức khỏe và không gây ảnh 
hưởng đến da trong quá trình sử dụng.
 
Bên cạnh đó, nệm cũng được trang bị gần 300 lỗ thông hơi kích thước lớn trải 
đều khắp bề mặt giúp nệm luôn được thông thoáng tối đa. Bề mặt phôi 
được làm phẳng tuyệt đối, độ nén vừa phải, không xẹp lún, sẽ giúp nâng đỡ 
cột sống, giảm đau lưng, mệt mỏi
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NỆM
CAO SU 

THIÊN NHIÊN
R12
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Sản phẩm nệm cao su thiên nhiên 
Galaxy R12 được sử dụng 100% cao 
su thiên nhiên nên có độ dẻo dai, 
độ đàn hồi tốt, nhằm giúp nâng đỡ 
cơ thể một cách tối đa, giúp giảm 
cảm giác đau nhức, mỏi lưng.

Bề mặt phẳng sẽ giúp bạn khi ngủ 
máu sẽ tuần hoàn tốt hơn, phòng 
chống các bệnh về xương khớp và 
cột sống. Ruột nệm: 100% cao su 
thiên nhiên, độ bền cao, thoáng 
khí, hoàn toàn không có chứa tạp 
chất và đã được xử lý vô trùng 
trước khi nhập kho thành phẩm.
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Chăn ga
DRAP COTTON
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Drap được sản xuất từ chất liệu vải 100% cotton, không xù loong, thấm hút mồ 
hôi tốt, có nhiều mẫu hoa văn, màu sắc nhã nhặn kích thước đa dạng, đẹp 
mắt để bạn lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn sản phẩm ga phủ bằng vải cotton 
hoặc ga phủ cotton có bề mặt ga may chần gòn giúp mặt ga luôn căng 
phồng, êm ái hơn, sử dụng lâu bên hơn, đặt hiệu quả kinh tế cao cho bạn khi 
sử dụng.

CAO CẤP
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CAO CẤP
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Gối
GÒN BI
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LÔNG VŨ

Gối được sản xuất dựa trên dây 
chuyền công nghệ hiện đại của 
Hàn Quốc, với Ruột gối được làm 
từ chất liệu GÒN LÔNG VŨ và 
GÒN BI, đây là loại gòn cao cấp 
nhất đang được người tiêu dùng 
ưa chuộng trên thị trường hiện nay 
và áo gối bọc bên ngoài với chất 
liệu vải 100% cotton được nhập 
khẩu từ Châu Âu, sẽ giúp bạn có 
được những giấc ngủ dễ dàng 
ngon và sâu hơn bao giờ hết.



LÔNG VŨ
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