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Hợp tác với: 

35 năm kinh nghiệm 

1000 bến du thuyền được xây dựng trên toàn thế giới 

Giải pháp tùy chỉnh cho bất kỳ mọi loại nước 

Có kinh nghiệm sâu rộng về bến du thuyền trên biển, sông và hồ 

35 years of experience 

1000 marinas delivered all around the world 

Customized solutions for any kind of waters 

Wide experience on any kind of marinas on sea, rivers and lakes 

In partnership with: 

MARTINI ALFREDO S.p.a. 

Via Centro Industriale Europeo, 43 

22078 Turate (CO) - ITALY 

www.martinialfredo.it 

Bến du thuyền Martini. Một tầm nhìn toàn diện về các hệ thống cảng kể từ hơn ba mươi lăm năm. Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch 

và xây dựng các bến cảng nổi và tất cả các thiết bị cần thiết cho các hệ thống cảng an toàn, hiệu quả. Trên tất cả sự hiểu biết làm thế nào 

để phát triển các giải pháp tùy chỉnh cho bất kỳ loại nước biển, sông và hồ, với hơn 1000 bến được xây dựng trên khắp nước Ý và thế 

giới. Công nghệ và tính linh hoạt. Sự an toàn và thoải mái. Đây là những điểm chính trên la bàn Martini Marinas hướng đến. Cùng với 

niềm đam mê bẩm sinh dành cho biển và sự cam kết bảo vệ môi trường. Mỗi một phần được nghiên cứu đều tôn trọng hệ sinh thái tinh 

tế của biển và vẻ đẹp của môi trường xung quanh. Cộng với việc lắng nghe ý kiến và nhu cầu của khách hàng và từ đó tư vấn cho khách 

hàng những loại hình phù hợp, luôn đúng với lộ trình đổi mới được lập biểu đồ của chúng tôi. Và bây giờ, chúng tôi luôn tiếp tục phát 

triển không ngừng và Martini Marinas ngày càng mở rộng  hơn. Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng với các nhà thầu lớn để 

cung cấp các đê chắn sóng nổi hiệu suất cao và một loạt các cầu nổi chuyển vị cao. 

Martini Marinas. An all-round vision of port systems since  over thirty-five years. Experience in the planning and production  of floating docks and of 

all equipment necessary for safe,  efficient port systems. Above all the know how to develop customised solutions for any kind of water, with over 1000 

installations throughout Italy and the world for tourist marinas on the sea, rivers and lakes.  Technology and flexibility. Safety and comfort. These are 

the cardinal points on the Martini Marinas compass. Together with an inborn passion for the sea and commitment to safeguarding the environment. 

Each and every part is studied  to respect the delicate marine eco-system and the beauty  of the surroundings. Plus an innate capacity to listen to the 

client and offer our advice, staying true to our charted route of innovation. And now the evolution carries on and Martini Marinas enlarge their pro-

posal. A partnership with major constructors had been agreed for the supply of high performance floating breakwaters and a new series of high dis-

placement pontoons  with concrete floaters had been launched.  
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CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI  

OUR JOB 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Martini Marinas thiết kế và tuân theo quy trình lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng và các đặc tính 

của khu vực nước được đề cập. Nghiên cứu khảo sát đầu tiên tại các cầu cảng nổi phù hợp nhất cho dự án, đánh giá xem nên sử dụng các 

phiên bản tiêu chuẩn hay tùy chỉnh. Các mô-đun riêng lẻ được lắp ráp và sản xuất theo Văn phòng kỹ thuật, nơi cung cấp bản vẽ chi tiết 

đầy đủ về mọi biến thể tiềm năng. Việc giám sát mọi mô-đun đơn lẻ bắt đầu trong giai đoạn lắp ráp đến khi hoàn thành, cả chức năng và 

bề ngoài đều được kiểm tra lại. Kết quả là các bến cảng nổi chất lượng cao cung cấp lợi thế của một loạt các phụ kiện: gangways, fingers, 

bệ dịch vụ, neo đậu và hệ thống neo đậu. Dịch vụ lắp đặt, hoàn chỉnh với tất cả các mô-đun và thiết bị cần thiết, luôn đúng thời hạn. Các 

đê chắn sóng có thể được đưa vào nước rất nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho khách hàng và cho họ biết rằng họ đang sử dụng các mô-

đun phù hợp và hoàn hảo với môi trường xung quanh họ.   

The Martini Marinas Research and Development Centre designs and follows the installation according to clients’ requirements and to the characteristics 

of the area of water in question. Research looks first at the floating jetties best suited  for the project, assessing whether to use standard or customised 

versions. The individual modules are assembled and manufactured in collaboration with the Technical Office, which provides complete  detailed draw-

ings of every potential variant. Monitoring of every single module starts during the assembly stage and on completion, both functionality and appearance 

are tested again. The result is high-quality floating docks that offer the advantage of a wide range  of accessories: gangways, fingers, service pedestals 

and mooring and anchoring systems. Delivery of the installation, complete with all its modules and necessary equipment, is always punctual. The jetties 

can be put into the water very quickly and our clients are safe in the knowledge that they are using modules that fit  in perfectly with their surroundings.  

PHÂN TÍCH SƠ BỘ VỀ KHÁCH HÀNG.  

Lắp đặt những gì khách hàng mong muốn và yêu cầu, Martini Marinas 

dành sự chú ý đặc biệt đến bộ sưu tập của tất cả các dữ liệu liên quan 

đến bến du thuyền và môi trường xung quanh với các bài báo cáo và 

kiểm tra. Các thông tin cần thiết có thể được chia thành ba loại cơ bản.  

PRELIMINARY ANALYSIS. OVER TO THE CLIENT.   

So that your installation meets your needs, Martini Marinas dedi-

cates special attention to collection of all data regarding the 

marina and surroundings with reports and inspections.  The nec-

essary information can be divided into three basic categories. 

Tính chất vật lý.  

Sơ đồ vị trí xây lắp. Mặt cắt ngang và độ sâu của biển, hồ hoặc lòng 

sông. Bản chất của lòng biển, hồ hoặc sông - cho dù đó là đá, sỏi, bùn 

hoặc cát. Chiều cao của bến, khi có mặt, trên mực nước biển trung bình. 

Sự khác biệt giữa thủy triều thấp và cao. Sự khác biệt giữa thủy triều 

thấp và cao.  

Physical characteristics .   

Site plan. Cross - sections and depths of sea, lake or riverbed. 

Nature of bed - whether it is rock, gravel, mud or sand. Height of 

the quay, when present, above average sea level. Difference be-

tween low and high tide . 

Khí hậu.  

Hướng và tốc độ tối đa của gió thông thường, thời gian tính bằng giờ và 

tần suất hàng năm. Chiều cao, chiều dài và hình dạng sóng. Nhiệt độ 

không khí và nước tối thiểu.  

Climate.   

Direction and maximum speed of prevailing winds, duration in 

hours and annual frequency. Height, length and shape of waves. 

Minimum air and water temperatures . 

Loại thuyền .  

Tần suất hàng ngày của phà địa phương và chiều dài của sóng họ tạo ra. 

Đặc điểm của hạm đội tàu thuyền dự kiến sẽ được neo đậu tại cảng. 

Type of boats.   

Daily frequency of local ferries and length of the waves they 

make. Characteristics of the fleet of boats expected to be moored 

in the port . 
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CẦU NỔI “STRONG”   
Một loạt cầu nổi rất chắc chắn, được thiết kế đặc biệt để neo thuyền lên lớp VIII. Tất cả các chi tiết được nghiên cứu để cung cấp cho các 

nhiệm vụ cao nhất về tuổi thọ, an toàn và độ tin cậy ngay cả với điều kiện nước thô nhất.  

 

PONTOONS STRONG  
A very sturdy series of pontoons, specifically designed to moor boats up to the VIII class.  All details are studied to grant the highest performances in 

terms of life expectancy, safety and reliability even with the most rough waters conditions  

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.40 x 3.20 m 1800 kg 4 x 7 

8.40 x 3.20 m 2300 kg 4 x 9 

10.40 x 3.20 m 2750 kg 4 x 11 

12.40 x 3.20 m 3200 kg 4 x 14 

STRONG 320 

MONTECARLO LARGE 

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.40 x 2.70 m 1600 kg 4 x 7 

8.40 x 2.70 m 2000 kg 4 x 9 

10.40 x 2.70 m 2400 kg 4 x 11 

12.40 x 2.70 m 2900 kg 4 x 14 

STRONG 270 

MONTECARLO 

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.40 x 2.40 m 1400 kg 3 x 7 

8.40 x 2.40 m 1750 kg 3 x 9 

10.40 x 2.40 m 2150 kg 3 x 11 

12.40 x 2.40 m 2600 kg 3 x 14 

STRONG 240 

MARCAINA MARINA 

Dung tải / Capacity 300 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.97 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.72 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.25 m 

Khung / Framework IPE240 

Dung tải / Capacity 300 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.80 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.65 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.15 m 

Khung / Framework IPE240 

Dung tải / Capacity 230 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.80 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.60 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.20 m 

Khung / Framework IPE240 
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CẦU NỔI “MIDDLE”  
Chuỗi cầu nổi tối ưu cho tàu thuyền đến lớp V. Chúng có thể dễ dàng phù hợp với bất kỳ cấu hình bến cảng nào. Cầu nổi Middle là chuỗi 

linh hoạt nhất cho việc  bảo vệ cảng và sử dụng được ở vùng nước khá ghập ghềnh. 

 

PONTOONS MIDDLE  
Optimum series of pontoons for boats up to the V class. They can easily fit any harbour configuration. The Middle pontoons are the most versatile series 

for both protected ports and rougher waters.  

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.30 x 2.70 m 1100 kg 4 x 6 

8.30 x 2.70 m 1350 kg 4 x 8 

10.30 x 2.70 m 1650 kg 4 x 10 

12.30 x 2.70 m 1950 kg 4 x 12 

MIDDLE 270 

SAINT TROPEZ LARGE 

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.30 x 2.40 m 950 kg 3 x 6 

8.30 x 2.40 m 1200 kg 3 x 8 

10.30 x 2.40 m 1500 kg 3 x 10 

12.30 x 2.40 m 1750 kg 3 x 12 

MIDDLE 240 

SAINT TROPEZ 

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.30 x 1.70 m 820 kg 2 x 6 

8.30 x 1.70 m 1100 kg 2 x 8 

10.30 x 1.70 m 1400 kg 2 x 10 

12.30 x 1.70 m 1640 kg 2 x 12 

MIDDLE 170 

SAINT TROPEZ SMALL 

Dung tải / Capacity 275 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.74 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.63 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.11 m 

Khung / Framework IPE180 

Dung tải / Capacity 230 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.74 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.60 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.14 m 

Khung / Framework IPE180 

Dung tải / Capacity 180 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.74 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.55 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.19 m 

Khung / Framework IPE180 
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CẦU NỔI “EASY”  
Các bến cảng lý tưởng cho các cảng du lịch được bảo vệ và các thuyền hạng I và II. Giải pháp đúng đắn  phù hợp với hiệu suất đáng tin 

cậy và đơn giản với sự đầu tư rẻ tiền. 

 

PONTOONS EASY 
Ideal jetties for protected tourist ports and I and II class boats. The right solution to match reliable performance and simplicity with an inexpensive in-

vestment.  

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.20 x 2.20 m 800 kg 2 x 6 

8.20 x 2.20 m 1000 kg 2 x 8 

10.20 x 2.20 m 1200 kg 2 x 10 

12.20 x 2.20 m 1450 kg 2 x 12 

EASY 200 

PORTOGAIO 

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.20 x 1.70 m 700 kg 2 x 6 

8.20 x 1.70 m 900 kg 2 x 8 

10.20 x 1.70 m 1100 kg 2 x 10 

12.20 x 1.70 m 1350 kg 2 x 12 

EASY 170 

ANTIBES 

Dung tải / Capacity 150 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.72 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.55 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.17 m 

Khung / Framework IPE160 

Dung tải / Capacity 200 kg/m2 

Chiều cao / Height 0.72 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.55 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.17 m 

Khung / Framework IPE160 
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CẦU NỔI “CONCRETE”  
Các giàn khoan nổi bê tông cung cấp sự chắc chắn và cứng cáp cho các cầu nổi. Chúng được trang bị sàn và chắn bùn được làm bằng gỗ 

cứng chống quay. 

 

PONTOONS CONCRETE  
The concrete floaters of the series provide high displacement to these pontoons. They are equipped with decking and fenders made by rotproof hard 

wood.  

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.00 x 2.35 m 4400 kg 2 

8.00 x 2.35 m 4700 kg 2 

10.00 x 2.35 m 6800 kg 3 

12.00 x 2.35 m 7100 kg 3 

CONCRETE 235 

Dung tải / Capacity 250 kg/m2 

Chiều cao / Height 1.05 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.60 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.45 m 

Khung / Framework UNP 
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CẦU NỔI “SPORT”  
Những cầu nổi này có một bảng trống tối thiểu để dễ dàng sắp xếp và neo thuyền chèo. Các dầm nổi được thiết kế đặc biệt cho phép sắp 

xếp nhanh chóng và dễ dàng các thuyền chèo tại vạch xuất phát. 

 

PONTOONS SPORT  
These pontoons have a minimum free board to easy the docking and mooring of rowing boats.  The specifically designed floating beams allow a quick  

and easy alignment of the rowing boats at the starting line.  

Kích thước 
Measure 

Nước rẽ 
Displacement 

Số phao 
No. floats 

6.30 x 2.40 m 800 kg 3 x 6 

8.30 x 2.40 m 1100 kg 3 x 8 

10.30 x 2.40 m 1350 kg 3 x 10 

SPORT 240 

VIAREGGIO 

Dung tải / Capacity 250 kg/m2 

Chiều cao / Height 1.05 m 

Phần nổĩ / Freeboard 0.60 m 

Mức mớn nước ̃/ Draft 0.45 m 

Khung / Framework UNP 
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ĐÊ CHẮN SÓNG  
Đê chắn sóng nổi Martini Marinas với hệ thống phân biệt khối lượng đặc biệt, là thành quả của những thí nghiệm thủy lực hết sức thận 

trọng . Cấu trúc kiểu Catamaran của họ chống lại chuyển động sóng, làm tiêu hao năng lượng một cách hiệu quả. 

Martini Marinas cũng có thể cung cấp đê chắn sóng bê tông chắc chắn và cứng rắn. Rộng 3 đến 4 mét. Để chọn loại đê chắn sóng có thể 

đảm bảo bảo vệ đầy đủ các vùng nước nội địa, cần phải biết dữ liệu thời tiết vị trí biển, đặc biệt là việc lấy hiệu quả, tốc độ gió, chiều cao 

sóng đáng kể và chiều dài sóng (hoặc khoảng thời gian).  

BREAKWATER 
Martini Marinas floating breakwaters, with their special differentiated-volume system, is the fruit  of careful hydraulic experimentation. Their catamaran

-style structure counters wave motion, effectively dissipating its energy . 

Martini Marinas is also able to offer high-displacement concrete breakwater. 3 or 4 meters wide. To choose  the type of breakwater able to ensure ade-

quate protection of inland waters it is necessary to know the marine weather data site, in particular the effective fetch, wind speed, the significant wave 

height Hs and wave length (or period).  
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HỆ THỐNG NEO ĐẬU   
Các mô-đun nổi có thể được gắn vào bờ tường bê tông bằng dây thép mạ kẽm. Một giải pháp khác là  cố định cột đứng vào đáy biển và 

gắn vào cột đứng các vòng  gắn của cầu để cho phép di chuyển lên / xuống. Khi cầu tàu được bố trí song song với bờ, khách hàng có thể 

chọn các thanh khoảng cách hoặc hệ thống trượt lên / xuống tự do, mang lại sự ổn định cao. 

 
ANCHORING SYSTEMS  

Floating modules can be anchored to concrete anchor weights with galvanized steel chains. Another solution is vertical poles fixed into the sea bed and 

fitted with guide rings attached to the jetties to allow an up/down sliding movement. When the jetty is positioned parallel to the shore, clients can choose 

either spacing rods or the free-standing up/down sliding system, offering great stability .  
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“FINGERS”   
Fingers, cố định vào cầu tàu với bản lề, có thể đi bộ được  và cho phép neo, neo đậu và vào thuyền. Minifingers, không thể đi bộ được 

trên đó, làm cho neo đậu và sắp xếp dễ dàng hơn và được sử dụng để tách bến. 

 

FINGERS  
Fingers, fixed to the jetty with hinges, can be walked on and allow docking, mooring and access onto boats. Minifingers, which cannot be walked on, 

make mooring  and docking easier and are used to separate berths .  

Kích thước 
Measure 

Dầm thép 
Steel beam 

Số phao 
No. floats 

Kiểu 
Model 

5.30 x 0.73 m IPE 100 4 5.30 

6.30 x 0.73 m IPE 120 5 6.30 

7.30 7.30 x 0.73 m IPE 120 6 

8.30 7.30 x 0.74 m IPE 160 8 

10.30 x 0.94 m IPE 160 13 10.30 
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LỐI ĐI  
Các lối đi Martini Marinas không được giữ cố định  có cùng chiều rộng phao. Đó là một boong dài liên tục không có các bước và rào cản 

kiến trúc. 

 
GANGWAYS 

The Martini Marinas free-standing gangway has the same pontoon width. The result is a continuous deck without steps and architectonics barriers.  
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PHỤ KIỆN  
Martini Marinas cung cấp một loạt các phụ kiện hoàn chỉnh cho những cái cầu phao  nổi của họ thậm chí nhiều tiện nghi, thoải mái và 

thiết thực hơn. 

 

ACCESSORIES 
Martini Marinas offers a complete wide range of accessories that give their floating jetties even more facilities, comfort and practicality.  

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 8 

9 

1. Lan can 

2. Đèn tín hiệu 

3. Đèn tín hiệu 

4. Thang 

5. Cổng 

6. Cọc néo 

7. Đầu nối 

8. Cọc buộc thuyền 

9. Khớp nối đàn hồi 

1. Handrails 

2. Signal light 

3. Signal light 

4. Ladder 

5. Gate 

6. Cleats 

7. Toggle joint 

8. Bollard 

9. Elastic coupling 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. Bệ dịch vụ (nước, điện) - Thép không gỉ 

2. Bệ chữa cháy - Thép không gỉ 

3. Bệ chữa cháy - HDPE 

4. Bệ dịch vụ (nước, điện) - HDPE 

5. Mái che 

6. Đèn rọi 

1. Service pedestal (water, electricity) - Stainless steel 

2. Fire-fighting pedestal - Stainless steel 

3. Fire-fighting pedestal - HDPE 

4. Service pedestal (water, electricity) - HDPE 

5. Gazebo 

6. Head blinker 
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 ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT  
Các kỹ năng công nghệ vững chắc của Martini Marinas đã cho 

phép tạo ra một loạt các cấu trúc tùy chỉnh được thiết kế để đáp 

ứng các nhu cầu cụ thể. 

SPECIAL APPLICATIONS 
The solid technological skills of Martini Marinas has enabled the crea-

tion of a wide range of customizable structures designed to meet specific 

needs. 

Dock roller for finger end Bow docking bumper Dock bumper Stern dock bumper (floating dock) 

Stern dock bumper (fix dock) Side roller bumper Side roller bumper pivoting Roller bumper for pillar 

Roller bumper for pillar, pivoting Vertical bumper Rigid fenders Inflated fenders 

DOCK BUMPERS AND FENDERS 

TẤM CHẮN BẾN TÀU 

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của OCEAN, 

nhà sản xuất hàng đầu thế giới về tấm chống va đập thuyền và bến 

tàu. Sau hơn 30 năm hoạt động trong thị trường tàu thuyền, 

OCEAN đã được bầu chọn là thương hiệu sáng tạo nhất thế giới 

trong thị trường sản phẩm chống va đập tàu thuyền. 

Các sản phẩm của OCEAN được phân biệt: 

• Chất lượng cao 

• Thiết kế độc quyền và hiện đại 

• Các tính năng độc đáo 

• Hiệu suất trọn đời 

• Bảo vệ tối đa 

• Độ bền cao 

• Phạm vi lớn nhất của chắn bùn thuyền trên thị trường 

We are official distributor in Vietnam of OCEAN, the world lead manu-

facturer of boat and dock fenders. After being more than 30 years in the 

boat fending market, OCEAN has been rewarded as the world-wide 

most innovative brand in the fenders' market. 

OCEAN fenders are distinguished for their: 

• Superior Quality 

• Exclusive and modern design 

• Unique features 

• Lifetime Performance 

• Maximum Protection 

• Ultimate Consistency 

• Largest range of boat fenders in the market 
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TƯ VẤN VỀ GIẢI TRÍ TRÊN BIỂN  
Bạn đang là một công ty và có kế hoạch đầu tư vào các hoạt động giải trí và cơ sở hạ tầng trên biển? Bạn đang sở hữu một khu nghỉ mát 

và muốn tăng thêm dịch vụ cung cấp cho khách hàng? Bạn đang có kế hoạch khởi nghiệp một công ty đóng tàu? 

Chúng tôi sẽ đưa kinh nghiệm của mình đến với nhu cầu của bạn, sáng tạo , ước tính và phát triển kế hoạch quản lý dự án  sao cho hiệu 

quả nhất mang lại giá trị đầu tư cao nhất cho bạn. 

MARINE LEISURE CONSULTANCY  
Are you a corporate entity planning to invest in marine leisure activities and infrastructure? Do you own a resort and want increase the level of services 

provided to your customer? Are you planning to start-up a boat-building business? 

We will put our experience at your service to design, estimate and develop the project management plan for the most effective solutions providing the 

best value for your investment. 

HÃY ĐỂ KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI HƯỚNG DẪN BẠN  

LET OUR EXPERIENCE GUIDE YOU 
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TRÊN THẾ GIỚI 
Nhiều hơn 1000 bến du thuyền được xây dựng trên toàn thế giới. 

IN THE WORLD 
More than 1000 marinas delivered all around the world. 

Italy 

Algeria 

Angola 

Argentina 

Austria 

Chile 

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Egypt 

Equatorial Guinea 

France 

Germany 

Greece 

Monaco 

Mozambique 

Netherlands 

Romania 

Saudi Arabia 

Serbia 

Seychelles 

Spain 

Switzerland 

Ukraine 

U.S.A. 
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CÔNG TY TNHH DU THUYỀN VÀ THIẾT BỊ GIẢI TRÍ TRÊN BIỂN 

YACHTS AND MARINE LEISURE SOLUTIONS 

• Thiét ké du thuyèn / Yacht Design 

• Bán du thuyèn / Yacht Sale  

• Tư ván vè giải trí tre n biẻn / Marine Leisure Consultancy 

•  Cung cáp thiét bi  ha ng hải / Marine Equipment Supply 

#ItaliansDoItBetter                                        #TheLuxuryYouDeserve 
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www.bellasboats.com info@bellasboats.com 

CÔNG TY TNHH DU THUYỀN VÀ THIẾT BỊ GIẢI TRÍ TRÊN BIỂN 

22-149 WeWork—E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh - Sđt +84 (0)91 8836035 


