Công ty TNHH dây cáp (Tô Châu)
Với lịch sử phát triển hơn 135 năm, Tập đoàn Gustav Wolf hiện nay

With more than 135 years of history, Gustav Wolf Group now grows
into one of the most important manufacturers of steel wire ropes and

là một trong những nhà sản xuất dây và cáp thép quan trọng nhất.

steel wires. The Gustav Wolf Group itself consists of eight modern
production sites all around the world.

Tập đoàn Gustav Wolf có tám cơ sở sản xuất lớn trên toàn thế giới.
Gustav Wolf Tô Châu, là nhà máy duy nhất của Tập đoàn ở Trung

Gustav Wolf Suzhou, as the only group plant in China, has been

Quốc, được thành lập vào năm 2007 và chuyên sản xuất dây cáp
thang máy chất lượng cao cho các tòa nhà trung và cao tầng và
thang máy có tốc độ nhanh. Vị trí địa lý của Tô Châu cho phép chúng
tôi vận chuyển hàng hóa đến khắp nơi trên thế giới một cách thuận
tiện nhất.

established in 2007 and specializes in the production of high-quality
elevator wire ropes for mid and high-rise buildings and fast speed
elevators. The location of Suzhou oﬀers us most convenient
transportation access to the whole world.

Bí quyết liên tục phát triển của chúng tôi là luôn tập trung vào nhu cầu
của khách hàng, bằng cách kết nối các thị trường và mạng lưới phân
phối trên khắp thế giới, chúng tôi bảo đảm các đại lý khu vực sẽ cung
cấp dịch vụ tốt nhất cho các bạn. Với chuyên môn và kinh nghiệm
phong phú trong lĩnh vực dây cáp, chúng tôi luôn là đối tác tin cậy cho

Our secrets of the continuous development are that we always focus
on customers' needs, by connecting our worldwide sites and
distributor nets we ensure a local contact to provide the highest
service to you. With our expertise and suﬃcient experiences in the
rope industry, we are a reliable partner to all of our customers; with

mọi khách hàng; với sản phẩm chất lượng cao và mong muốn đem lại giá trị cao nhất, sản phẩm và dịc vụ của Gustav Wolf
đã vượt qua các tiêu chuẩn thông thường và kỳ vọng của khách hàng.

high quality products and passion in oﬀering the highest value, Gustav Wolf surpasses the ordinary standards and exceeds
our customers' expectations.

Thị trường mục tiêu của chúng tôi là các nhà sản xuất thang máy và các công ty dịch vụ (bảo trì) thang máy.

Target Market: Original Elevator Manufacturers, elevator service (maintenance) companies.
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Gustav Wolf là dây cáp!

Gustav Wolf is the rope!

