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THƯ BÁO GIÁ 
 
 

Kính Gửi : 
Địa chỉ    : 
Mail : 
Điện Thoại : 
Công ty chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường và phân phối 
thiết bị xử lý nước thải hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cám ơn sự tin tưởng 
của Quý khách hàng và trân trọng báo giá dịch vụ mà Quý khách hàng quan tâm 
như sau: 

• Nội dung công việc : Bể phân tách dầu mỡ nước thải 

SẢN 

PHẨM 

 
 

MODEL 
KÍCH THƯỚC 

(DxRxC) 

 

ĐƠN GIÁ 

Bể tách dầu mỡ inox 304 Urentek – 20L 

Urentek – 30L 

Urentek – 40L 

Urentek – 50L 

420x250x290 
 

420x300x300 
 

420x350x300 
 

500x350x300 

1.950.000đ 

2.450.000 

2.800.000 

2.950.000đ 

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT10% 

• Bể phân tách dầu mỡ nước thải 

 
 



Công dụng đầu tiên phải được kể đến đó là việc nó làm giảm thiểu đến mức tối đa 

tình trạng tắc đường ống. Trong quá trình tái chế và nấu ăn, không thể tránh khỏi 

việc có rác thải và lượng mỡ dư thừa. Các bẫy mỡ sẽ giúp ích cho bạn trong việc 

giữ lại các rác thải và mỡ thừa, trả lại đường ống chỉ có nước và một phần nhỏ   

lớp váng không đáng kể. 

Ngoài việc giảm thiểu tắc nghẽn đường ống, bẫy mỡ còn giúp các nhà hàng hạn 

chế được tình trạng hỏng, vỡ hệ thống thoát nước, từ đó, giúp giảm thiểu chi phí 

sửa chữa. Như các bạn đã biết, chi phí sửa chữa và thông tắc đường ống không 

phải là một con số nhỏ. 

Sự tiện lợi và tác dụng của bẫy mỡ bếp là không thể bàn cãi. Vậy còn chần chừ gì 

nữa mà không sở hữu cho mình một thiết bị thông minh như thế. 
 
 

 

Gọi Hotline/zalo: 0972889928 đặt hàng 

Bẫy mỡ được đặt trong bếp còn có một tên gọi khác là bẫy mỡ. Đây là một thiết bị 

chuyên dùng để lọc bỏ mỡ thừa và rác thải đọng lại trong quá trình nấu nướng 



cũng như cọ rửa dụng cụ nhà bếp. 

Đặc biệt các bếp nhà hàng với khối lượng nấu nướng, rửa bát đũa rất lớn. Sinh ra 

lượng mỡ khổng lồ cần phải được loại bỏ khỏi hệ thống thoát nước, tránh đi vào 

hệ thống xử lý nước thải của thành phố. 

 

• Hiệu quả xử lý của bể tách dầu mỡ cho quán ăn, bếp ăn công 

nghiệp 

Bể tách mỡ inox , bẫy mỡ inox có mặt trong rất nhiều khu bếp công nghiệp hiện 

nay, xử lý được nhiều vấn đề nhà bếp mà khó tìm được sản phẩm nào thay thế 

được. Với tần suất sử dụng lớn như tại khu bếp ăn công nghiệp nếu vấn đề rác 

thải ứ đọng ở các hệ thống cống thoát nước không được giải quyết nhanh chắc 

chắn gây ra tình trạng bị dồn rác, bốc mùi khó chịu khiến cả không gian bếp trở 

nên mất vệ sinh. 

Nước thải không thoát được, mảng bám mỡ dầu bám lên cặn chậu rửa thành từng 

tảng cứng gây mùi hôi khó chịu làm mất đi sự chuyên nghiệp, tính thẩm mỹ của 

căn bếp. Sử dụng bể tách mỡ inox giúp bạn giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề kể 

trên. 



Thiết kế sản phẩm bể tách dầu mỡ gồm 3 ngăn chính, thực hiện tốt công việc  

thoát nước thải, tránh tình trạng gây ứ đọng mất vệ sinh. Sử dụng bể tách mỡ vừa 

thoát được nước thải nhanh vừa giải quyết được vấn đề về rác thải, giữ lại cặn bã 

rác không để tắc nghẽn, không bị thải ra ngoài môi trường theo đường ống nước 

gây ô nhiễm trầm trọng. 

 

• Sự hiệu quả của bể tách dầu mỡ 

Hiện nay, bể tách mỡ bằng inox, bẫy mỡ inox, thùng lọc mỡ inox, bồn tách mỡ 

được sử dụng tại rất nhiều địa điểm từ các bếp ăn gia đình đến khu bếp công 

nghiệp với tần suất sử dụng cao. Tùy từng nhu cầu, mục đích dùng bạn lựa 

chọn bể có dung lượng chứa khác nhau, dao động từ 30 lít đến 200 lít tùy 

loại. Đối với hộ gia đình có thể chọn bề tách từ 30 đến 50 lít là phù hợp, đối với 

bếp ăn lớn tại khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, khách sạn hay căng tin trường 

học, bệnh viện nên chọn bể có dung tích chứa lớn dao động khoảng 150 lít đến  

200 lít để đáp ứng được nhu cầu sử dụng cao tại đây. 

ĐẶT HÀNG THEO KÍCH THƯỚC LIÊN HỆ – Hotline/Zalo: 0972889928 
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