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Rihitech là thương hiệu được phát triển bởi 
Ricons Group – Tập đoàn đầu tư xây dựng 
hàng đầu Việt Nam. Với định hướng phát triển 
bền vững, Tầm nhìn của Rihitech là trở thành 
nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện gia 
dụng tích hợp công nghệ thông minh.

“
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54 COMPANY PROFILE THƯƠNG HIỆU KHỞI NGHIỆP

Rihitech là thương hiệu được phát triển 
bởi Ricons Group – Tập đoàn đầu tư xây 
dựng hàng đầu Việt Nam. Với định hướng 
phát triển bền vững, tầm nhìn của Rihitech 
là trở thành nhà cung cấp hàng đầu các 
thiết bị điện gia dụng tích hợp công nghệ 
thông minh. 

Đặt kỳ vọng biến không gian sống của 
khách hàng trở thành những phút giây 
hoàn hảo, sự kết hợp giữa tiện ích và công 
nghệ của Rihitech chắc chắn sẽ tạo nên 
sự tin tưởng đối với khách hàng.

Đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhiều mục 
đích sử dụng và cải tiến không ngừng là 
những giá trị cốt lõi mà Rihitech mong 
muốn khách hàng được trải nghiệm. Đón 
đầu những xu hướng công nghệ đỉnh cao, 
chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những trải 
nghiệm mới mẻ, giúp khách hàng dễ dàng 
tiếp cận trong từng sản phẩm gia dụng 
hàng ngày. Chọn Rihitech cũng chính là 
chọn giải pháp công nghệ của tương lai, 
góp phần kiến tạo một thế hệ Việt Nam 
thịnh vượng.

VỀ

VỀ RIHITECH

A member of Ricons Group



76 COMPANY PROFILE THƯƠNG HIỆU KHỞI NGHIỆP6 TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành Công ty cung cấp sản phẩm công nghệ 
cho ngành xây dựng số 1 Việt Nam. 

Danh mục sản phẩm được tin dùng bởi các công 
dân trên toàn cầu. 

Vì cuộc sống chất lượng trên từng điểm chạm.

Chất lượng
Cam kết
Chuyên nghiệp
Chân thành

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ông Phạm Cảnh Đông
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chúng tôi tập trung 
phát triển các ý tưởng 
về các sản phẩm thông 
minh, giúp khách hàng 
công nghệ hóa cuộc 
sống hằng ngày

“

“

A member of Ricons Group
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THÀNH LẬP 
CÔNG TY

MỞ RỘNG 
KINH DOANH

TÁI CẤU TRÚC
& GÓP VỐN

Cty CP Kỹ Thuật 
Công Nghệ Rihitech

Phát triển kinh doanh 
03 dòng sản phẩm 
nhãn hiệu FRISCH: 
Máy nước nóng, Máy 
sấy tay, Quạt thông 
gió. 

Mở rộng kinh doanh sản 
phẩm mới: 

FRISCH: Máy nước nóng 
năng lượng mặt trời

RIHILIFT: Thang máy cho 
nhà thấp tầng

Cải tiến vượt bậc Chip 
điều khiển Wifi trên máy 
nước nóng Frisch.

Chuẩn bị nền tảng phát 
triển kinh doanh Giải pháp 
phần mềm ứng dụng trong 
ngành xây dựng tập trung 
vào Smart Home và Smart 
City.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 9

CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN
 

THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG, 
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THEO 
XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

PHÁT TRIỂN
VƯỢT BẬC

60% Doanh thu đến 
từ công nghệ

Thách thức thị trường, sản phẩm công nghệ 
theo theo xu hướng tương lai

Tạo tiền đề, nền tảng, hoàn chỉnh hệ thống, 
đội ngũ nhân sự mục tiêu đến 2025 bức phá 
trở thành công ty công nghệ tại Việt Nam

A member of Ricons Group
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TRỤ SỞ CHÍNH
Pavillon Building, Tầng 1, 53-55 Bà 
Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
KCN Nhơn Trạch 6, Long Thọ, Nhơn 
Trạch, Đồng Nai

SHOWROOM HCM
Golden King Building, Tầng 2, 15 
Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, 
Quận 7, HCM

SHOWROOM HÀ NỘI
LKC 30 - Embassy Garden, Phường 
Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

HỆ THỐNG

Mạng lưới bán hàng sâu và rộng đảm 
bảo việc vận chuyển, giao hàng kịp 
thời. Dịch vụ trước và sau bán hàng 
chu đáo, uy tín, tin cậy cùng với đội 
ngũ kỹ sư, chuyên viên tư vấn, bán 
hàng chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu 
và làm hài lòng khách hàng.

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

KÊNH PHÂN PHỐI
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI KHU VỰC

Không ngừng phát triển & 
mở rộng hệ thống phân phối 
toàn quốc

HÀ NỘI

ĐÀ NẴNG

HỒ CHÍ MINH

11

A member of Ricons Group
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CASINO

12 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

HYATT

13

A member of Ricons Group
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THE MARQ

14 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

PULLMAN HOTEL

15DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

A member of Ricons Group
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RIVER PANORAMA

16 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

BUILDING

17

A member of Ricons Group
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VEROSA
KHANG ĐIỀN

18 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

VINHOMES
GRAND PARK

19DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

A member of Ricons Group



2120 COMPANY PROFILE DỰ ÁN TIÊU BIỂU

LOVERA VISTA
KHANG ĐIỀN

20 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

SAFIRA KHANG ĐIỀN

21

A member of Ricons Group
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THE GRAND - GĐ2

22 DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

HAPPY ONE

23DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

A member of Ricons Group
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BROTEX

24

A member of Ricons Group

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

ZHAOWEN KNITTING

25DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
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A member of Ricons Group

HỆ THỐNG NHÀ MÁY

Để tạo ra một sản phẩm đẳng cấp, Rihitech luôn đầu tư công nghệ 
tiên tiến vào việc vận hành sản xuất và kiểm soát chất lượng. Hiện 
nay, 2 nhà máy lớn của Rihitech đặt tại Trung Quốc và Việt Nam. 

Với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống hạ tầng quy mô, công suất lớn 
đi kèm dây duyền tự động hóa 100% theo tiêu chuẩn châu Âu, các 
sản phẩm của Rihitech được đảm bảo chuẩn xác và đồng bộ về 
chất lượng khi cung cấp ra thị trường.

HỆ THỐNG

27
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A member of Ricons Group

HỆ THỐNG NHÀ MÁY 29
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Mỗi sản phẩm của Rihitech từ khâu nghiên cứu, lắp ráp hoàn thiện, chạy 
thử nghiệm, kiểm tra chất lượng đến đóng gói hoàn thiện đều trải qua quá 
trình kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ EN60335. 

Rihitech còn tập trung đầu tư cho công tác R&D từ khâu thiết kế, tạo mẫu 
và thử nghiệm nhằm tối ưu hóa tính năng sản phẩm. Với chúng tôi, mỗi sản 
phẩm đến tay khách hàng phải là sản phẩm của tương lai với công nghệ 
hiện đại nhất.

CÔNG NGHỆ

A member of Ricons Group

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 31
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ĐỘI NGŨ

A member of Ricons Group

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 33

Điểm nổi bật nhất về đội ngũ 
Rihitech là được tập hợp từ 
những nhân sự giàu kinh nghiệm, 
am hiểu về ngành xây dựng nói 
chung và lĩnh vực sản xuất - 
công nghệ nói riêng. Điều này 
cho phép Rihitech có thể dễ 
dàng tạo ra những sản phẩm, 
dịch vụ chạm đến kỳ vọng của 
đa số khách hàng, đồng thời, giải 
quyết bài toán về một hệ thống 
thiết bị công nghệ tích hợp thông 
minh cho từng công trình. 

Đặc biệt, với triết lý kinh doanh 
lấy khách hàng làm trung tâm, 
Rihitech luôn tối ưu hóa quy trình 
hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 
nhằm tạo ra những trải nghiệm 
tích cực cho người dùng. 
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DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
Với dây chuyền sản xuất đạt chuẩn châu Âu, các sản phẩm 
của Rihitech đảm bảo đáp ứng tất cả tiêu chuẩn khắt khe từ 
EN60335. Không chỉ nổi bật về thiết kế, tinh năng các dòng 
sản phẩm còn mang nhiều ưu điểm vượt trội, linh hoạt, phù 
hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng.

SẢN PHẨM CỦA TƯƠNG LAI
Với đội ngũ am hiểu về công nghệ, Frisch không chỉ mang lại 
những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng về thiết bị gia 
dụng thông minh mà còn có thể tùy biến sản phẩm để tương 
thích với hệ thống smarthome khác, biến giấc mơ Internet 
vạn vật nằm ngay trong tầm tay khách hàng. 

GIÁ CẠNH TRANH
Với định hướng phát triển lâu dài, Rihitech cam kết hỗ trợ 
người tiêu dùng bằng việc đưa ra mức giá cạnh tranh nhất 
trên thị trường. Đồng thời, để hỗ trợ tối đa cho hoạt động đầu 
tư kinh doanh của khách hàng, RIHITECH sẵn sàng đàm phán 
để đạt được giá thành hợp lý nhất.

Đội ngũ nhân sự Rihitech tự tin mang đến cho khách hàng 
những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, từ khâu đặt hàng, lắp ráp 
đến bảo hành. Đặc biệt, với hệ thống bảo hành online và tổng 
đài hỗ trợ 24/7, mọi vấn đề của khách hàng sẽ được Rihitech 
đảm bảo xử lý nhanh chóng và kịp thời. 

CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC BẢO CHỨNG
BỞI RICONS GROUP
Khởi nghiệp trên nền tảng xây dựng và cơ điện, sản phẩm 
Rihitech sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm 
tương xứng với chất lượng dịch vụ mà khách hàng đã biết 
đến qua thương hiệu uy tín Ricons Group.

A member of Ricons Group

LÝ DO CHỌN FRISCH 35

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TUV - SING

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM
SẢN PHẨM



3736

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

COMPANY PROFILE GIÁ TRỊ BẢO CHỨNG36

A member of Ricons Group

LÝ DO CHỌN FRISCH 37

Rihitech tự tin sẽ mang đến những sản phẩm với 
chất lượng đẳng cấp và giá thành cạnh tranh. Vì 
sao khách hàng sẽ chọn lựa các sản phẩm của 
Rihitech? Lời giải đáp thuyết phục khách hàng cũng 
chính là cam kết mà đội ngũ Rihitech sẽ thực hiện. 
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Thế hệ máy nước nóng 
gián tiếp cao cấp với 
công nghệ wifi thông 
minh, dễ dàng sử dụng

“ “

FC X19  
(30L, 50L, 80L, 

100L, 120L, 150L)

FS 1519
(15L)

FC1520
(15L)

FC 2020 
(20L)

FC X19
(200L,500L)

A member of Ricons Group

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP 39

FRISCH là thương hiệu máy nước nóng được phát triển bởi RICONS 
Tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. 

FRISCH, thương hiêu bình nước nóng Việt Nam tự hào đem đến sản 
phẩm máy nước nóng tích hợp công nghệ Wifi tới người tiêu dùng 
trong và ngoài nước. Các kỹ sư của chúng tôi chịu trách nhiệm thiết 
kế, quản lý chất lượng, tích hợp công nghệ và quản lý hoàn thiện sản 
phẩm.

Với đội ngũ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây dựng và cơ điện, 
FRISCH tự tin sẽ đáp ứng được trọn vẹn nhu cầu mà một máy nước 
nóng cần có cho khách hàng. Bên cạnh đó, những đột phá trong nghiên 
cứu áp dụng công nghệ 4.0 vào sản phẩm gia dụng của FRISCH cũng 
sẽ là một lựa chọn đáng giá dành cho những người yêu công nghệ và 
hướng đến xu hướng nhà thông minh trong thời điểm hiện nay.

BẢO HÀNH LÊN TỚI 6 NĂM
6 năm bảo hành đối với vỏ và bình chứa và 1 năm bảo hành 1 đổi 
1 đối với linh kiện

CÔNG NGHỆ WIFI THÔNG MINH 
Kết nối và tùy chỉnh mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng Frisch 
trên điện thoại thông minh.

ĐA DẠNG SẢN PHẨM PHÙ HỢP MỌI NHU CẦU
Frisch phù hợp với nhiều loại hình sử dụng từ nhà phố, biệt thự, 
nhà công nghiệp, chung cư, office building.

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 
Frisch đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng 5 sao. Mức tiết kiệm 
năng lượng tối đa lên đến 30%.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7 
Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng 24/7. Phản hồi thông tin và 
bố trí nhân viên kỹ thuật nhanh chóng.

MÁY NƯỚC NÓNG 

6
NĂM

30%
Save

24/7
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MÁY

THẾ HỆ MÁY SẤY TAY - QUẠT HÚT MÙI CAO CẤP 
VỚI NHIỀU TIỆN ÍCH, DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Đa dạng  kích thước, màu sắc. 
Thiết kế nhiều kích thước, màu sắc phù hợp với lựa chọn của 
khách hàng.
Khả năng làm khô nhanh, tiết kiệm thời gian. 
Tốc độ gió mạnh kết hợp thiết kế hướng gió tối ưu, đem lại trải 
nghiệm  nhanh chóng.
Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng. 
Động cơ được tối ưu hóa công suất và giảm độ ồn triệt để.
Đa dạng sản phẩm phù hợp mọi nhu cầu. 
Sử dụng từ văn phòng, căn hộ và khu công cộng.
Dễ dàng tháo lắp, vệ sinh sản phẩm.
Tối ưu hóa thiết kế, dễ vệ sinh.
Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách 24/7. 
Phản hồi thông tin và bố trí nhân viên kỹ thuật nhanh chóng.

HD01-B

HD02-W

HD01-G

 HD02-G

HD01-W

HFS01-W

A member of Ricons Group

YOUR HAND
WE CARE

MÁY SẤY TAY 41
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YOUR AIR
WE CARE

A member of Ricons Group

QUẠT THÔNG GIÓ 43

QUẠT

Đa dạng sản phẩm vỏ kim loại và nhựa

Bề mặt được sơn chống gỉ.

Thiết kế nhỏ gọn, hình dáng đẹp.

Độ ồn thấp, trọng lượng nhẹ, hoạt động ổn định.

Động cơ siêu êm tiết kiệm điện, hút đẩy tốt, lưu 
lượng gió cao. 

Với cấu tạo đơn giản, việc lắp đặt và bảo trì trở 
nên vô cùng dễ dàng.

BPT

BPW-B

BPT-S

BPW-C

BPW-A

BPW-D
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CÔNG NGHỆ

FRISCH là thương hiệu máy nước nóng với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm 
sau nhiều năm nghiên cứu, thực nghiệm và cải tiến đã cho ra đời các dòng 
sản phẩm đột phá áp dụng công nghệ 4.0 vào sản phẩm cũng sẽ là một 
lựa chọn đáng giá dành cho những người yêu công nghệ và hướng đến xu 
hướng nhà thông minh trong thời điểm hiện nay.

Nổi bật là công nghệ Máy nước nóng tích hợp Wifi thông minh, sản phẩm 
đã ra thị trường và được sự đón nhận tích cực, mang đến cho khách hàng 
năng lượng và đổi mới phong cách sống hiện đại.

A member of Ricons Group

CÔNG NGHỆ WIFI THÔNG MINH 45

Máy nước nóng thông minh 
cho cuộc sống hiện đại“

“

Tính năng kết nối wifi tới điện thoại thông 
minh thông qua ứng dụng Frisch Water 
Heater, cho phép bạn:

Bật/tắt thiết bị mọi 
lúc mọi nơi

Xem nhiệt độ nước hiện tại

Hẹn giờ bật/tắt

Theo dõi lượng điện 
năng tiêu thụ

ON/OFF

30O

TIME
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CÔNG NGHỆ
FRISCH WATER HEATER - 
Phần mềm được nhà sản xuất 
phát triển đi kèm với thiết bị. 
Phần mềm cho phép người 
dùng bật/tắt thiết bị trên điện 
thoại từ xa. Đồng thời cài đặt 
mức nhiệt độ phù hợp với từng 
thành viên trong gia đình, đem 

Phần mềm vận hành máy nước nóng Frisch (App FRISCH WATER HEATER) 
đã được Cục Bản Quyền Tác Giả cấp chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Với chứng nhận này, khẳng định quyền sở hữu phần mềm FRISCH WATER 
HEATER của nhà sản xuất, sự sáng tạo về công nghệ và ứng dụng vào 
sản phẩm. Và quan trọng hơn là mang lại giá trị, sự tiện lợi nhất đến khách 
hàng khi sử dụng sản phẩm máy nước nóng tích hợp công nghệ Wifi 
FRISCH.

Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép bạn CHIA SẺ

- Thêm thành viên quản lý thiết bị tại gia đình

- 1 tài khoản được phép chia sẻ tối đa 3 thiết bị

- 1 thiết bị được sở hữu tối đa bởi 6 tài khoản

Bạn có thể TÙY CHỈNH:

- Nhiệt độ

- Thời gian

- Thói quen/lịch sử

sử dụng

lại an toàn cho người dùng và cũng là một cách tiết kiệm điện khi sử dụng 
máy nước nóng Frisch.

Với ứng dụng FRISCH WATER HEATER, mọi thao tác đều tự động hóa cho 
ngôi nhà của bạn trở nên thông minh và tiện nghi hơn.

A member of Ricons Group

APP FRISCH WATER HEATER 47
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Hướng tới một ngôi nhà “hoàn toàn tự động” – Smart 
Home, Frisch luôn mong muốn mang lại cho khách hàng 
những trải nghiệm thông minh và tiện lợi nhất khi trở về 
tổ ấm của mình. 

A member of Ricons Group

CÔNG NGHỆ AI 49

Với sự xuất hiện của trợ lý ảo FRISCHIE trong app điều 
khiển FRISCH WATER HEATER sẽ giúp bạn ghi nhận thói 
quen bật/tắt thiết bị trong 7 ngày. Ngoài ra, Frischie còn 
thay bạn tự động bật/tắt thiết bị trong khoảng thời gian 
nhất định.

Tận hưởng chất lượng cuộc sống ngay 
trong chính ngôi nhà bạn!



5150 COMPANY PROFILE50

Rihilift là sự kết hợp hoàn hảo giữa Rihitech – Công ty cung 
cấp sản phẩm công nghệ cho ngành xây dựng số 1 Việt Nam và 
KONE – Tập đoàn dẫn đầu ngành thang máy đến từ Phần Lan. 
 
Hiện nay nhu cầu và xu hướng sử dụng thang máy ngày càng cao, không 
chỉ đối với các công trình lớn mà ngày càng nhiều khách hàng doanh 
nghiệp, gia đình, cá nhân có nhu cầu lắp đặt và sử dụng.  Nắm bắt và 
thấu hiểu được mong muốn của khách hàng, Rihilift mang đến dòng 
sản phẩm thang máy dành riêng cho gia đình và toà nhà văn  phòng. 
 
Với lợi thế RIHITECH là công ty về công nghệ - được phát triển bởi 
Tập Đoàn Xây dựng hàng đầu Việt Nam Ricons Group, RIHITECH kế 
thừa kinh nghiệm tư vấn, lắp đặt thang máy dành cho các công 
trình nhà ở, chung cư mini, biệt thự, toà nhà văn phòng thấp tầng… 
 

51THANG MÁY

Kết hợp với Kone – Tập đoàn dẫn đầu ngành thang máy đến từ Phần 
Lan, Rihilift tự tin sẽ mang đến dòng sản phẩm thang máy chất 
lượng, an toàn, sang trọng và ứng dụng công nghệ hiện đại nhất. 
Thang máy Rihilift ưu điểm đa dạng kích thước mẫu mã, 
tích hợp nhiều giải pháp lưu chuyển thông minh mang lại 
sự tiện dụng và thư giãn thoải mái dành cho khách hàng.  
 
“RIHILIFT KHÔNG CHỈ LÀ THANG MÁY MÀ LÀ NƠI ĐỂ TRỞ VỀ” 
 
Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng, chất lượng thang máy và uy tín 
công ty lên hàng đầu. Với đội ngũ tư vấn và lắp đặt giàu kinh nghiệm, 
chúng tôi luôn nổ lực hết mình để tạo nên những chiếc thang máy mang 
phong cách riêng, chất lượng tốt nhất.

A member of Ricons Group
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STANDARD

22001

22005

22002

22015

22003

22007

A member of Ricons Group

STANDARD
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LUXURY

23016

23020

LUXURY

22013 23014 23016

2302023017 23018

COMPANY PROFILE54 55THANG MÁY

A member of Ricons Group
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PREMIUM

PREMIUM

23009

23002 23003

23011

23004

23012
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A member of Ricons Group
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A member of Ricons Group

59

ĐỐI TÁC
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www.rihitech.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ RIHITECH

Địa chỉ: Pavillon Building, Tầng 1, 53-55 Bà Huyện 
Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 88 6600 - Email: cskh@rihitech.vn


