Quality Special Taps, Dies & Gages
Shipped Fast!

North American Tool
Sản Phẩm Công Cụ Tiện Ren Đặc Biệt
Đã Đăng Ký ISO 9001:2000

Tarô, bàn ren và
dao tiện ren đặc biệt và chất
lượng, gởi hàng nhanh chóng!
North American Tool Corporation thành lập năm 1986 để phục vụ nhu
cầu trên thị trường dụng cụ công nghiệp ngày càng mở rộng, muốn
được gởi nhanh chóng, đáng tin cậy những tarô, bàn ren và dao tiện ren
đặc biệt có chất lượng.
Tổ chức độc đáo của chúng tôi được thành lập với 3 mục tiêu và
nguyên tắc “Trở về với Cơ Bản”:
¾ Phục vụ khách hàng tuyệt hảo;
¾ Dụng cụ chất lượng;
¾ Gởi hàng đúng hạn.

“Dụng cụ tầm cỡ thế giới với quyết tâm làm việc trên tinh
thần đồng đội.” ™

HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG
Chúng tôi coi trọng các đối tác phân phối công nghiệp hiệu quả của
chúng tôi, và cố gắng để điều chỉnh doanh nghiệp dựa trên nhu cầu của
họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển sự hợp tác vững chắc với các nhà
phân phối… dựa trên sự tương kính, tin tưởng và trao đổi thông tin
thực tế.
GỞI HÀNG NHANH CHÓNG ĐỂ GIẢM THỜI GIAN Ở KHÔNG
Chúng tôi sản xuất đủ loại tarô, bàn ren và dao tiện ren đặc biệt, sẵn
sàng gởi hàng ngay trong ngày trong hầu hết trường hợp. Chúng tôi
cũng sản xuất các loại tarô cacbit cứng, tarô cacbit lỗ thông, khoan-tarô
kết hợp, tarô tạo ren, dao phay ren, tarô hợp kim hạt mịn, tarô làm mát
bằng dầu, và các loại đặc biệt thiết kế theo tiêu chuẩn riêng của quý vị.
Chúng tôi cũng sẵn sàng nhận đặt hàng loại sản phẩm phụ trợ gồm các
loại dao tiện ren và thước đo bước ren chính xác. Xin liên lạc với chúng
tôi để biết giá và cách gởi hàng nhanh chóng.
Giữa lúc các nhu cầu của ngành công nghiệp cơ khí toàn cầu hiện nay
thay đổi, và vai trò của sự phân bổ công nghiệp cũng thay đổi, công ty
North American Tool sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đó bằng cách hòa
nhập các nguyên tắc vẫn được xem là nền tảng của sự thành công của
công ty. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến sản phẩm và dịch vụ
của chúng tôi. Chúng tôi mong được trao đổi và có dịp phục vụ quý vị.
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Tổng công ty và Chi nhánh
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Tổng công ty và Chi
nhánh
phone: 815-389-2300
www.natool.com
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