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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc Tế GolfJohn, có trụ sở chính tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, 
huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội và văn phòng làm việc hiện nay tại số 18, ngõ 43, Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, 
Cầu Giấy, Hà Nội. 

Nghề nghiệp kinh doanh: 
- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế và thi công sân tập golf bao gồm:
+ Mặt nền trồng cỏ, thoát nước, tưới nước, san lấp tạo địa hình trồng cỏ, lưới bao sân và hệ thống trụ và tời lưới 
nâng hạ, điện chiếu sáng, chống sét, nhà phát banh.
+ Thiết kế và thi công sân bóng đá cỏ thật, cỏ nhân tạo, sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông và sân chơi trẻ em.
+ Thiết kế và thi công Minigolf, phòng tập golf trong nhà, mô hình golf 3D.
+ Trồng cỏ cảnh quan sân vườn cỏ thật, trồng và chăm sóc cỏ sân golf, có vườn ươm cỏ Paspalum và cỏ Nhung nhật 
cung cấp với số lượng lớn.
+ Cung cấp các loại hoa, tiểu cảnh cho sân vườn biệt thự, villa, hồ cảnh quan,…
+ Nhận san lấp mặt bằng, thi công tạo dáng địa hình các loại hình sân golf và sân tập golf.
+ Cung cấp thiết bị cho sân golf, sân tập golf do GolfJohn sản xuất và nhập khẩu từ các nước Trung Quốc, Đài Loan, 
Hàn Quốc, Mỹ,…
Trong 5 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và 5 năm trong lĩnh vực golf, chúng tôi những người có dày dạn kinh 
nghiệm và kiến thức trong ngành đã và đang đưa lại những sản phẩm ưng ý nhất tới chủ đầu tư với phương châm: 

Nhiệt huyết - Năng động - Sáng tạo.

Công ty chúng tôi luôn đặt ra tiêu chí tư vấn một cách bài bản, trọn vẹn để đem tới những sản phẩm tốt nhất, 
phù hợp nhất với ngân sách đầu tư của từng Khách hàng. 

“Tối ưu hoá giá trị đầu tư dự án, sản phẩm và dịch vụ của khách hàng là mục tiêu hàng 
đầu của chúng tôi.” 

Thành lập từ năm 2015, sau 3 năm hoạt động chúng tôi đã kịp thời phục vụ được nhiều dự án trọng điểm của các 
tập đoàn và các Công ty lớn nhỏ như: tập đoàn Vingroup gồm các dự án: Vinhome Central Park, Vinpearl Phú Quốc, 
Casino Phú Quốc, Vinpearl Nha Trang, Vinhomes Reverside the Harmony, Công ty Than khoáng sản Tân Việt Bắc, 
Tổng Công ty Anh Phát, sân tập golf Mỹ Đình Pearl, Sân golf Hà Tĩnh, ĐHTD TT Bắc Ninh, Công ty Cổ phần 
Công trình Viettel và còn nhiều các Chủ đầu tư lớn nhỏ khác.

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG QUỐC TẾ GOLFJOHN 
Địa chỉ: thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: +84.24.3212.1754 - Fax: +84.24.3212.1754
Email: golfjohn.sjc@gmail.com / sale@golfjohn.vn
Website: www.golfjohn.vn / www.santapgolf.com

www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879
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CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Thiết kế và thi công sân tập golf Long Biên

 Thi công căng lưới sân tập golf Miếu MônThi công trồng cỏ Paspalum và lưới Sân tập golf Tân Việt Bắc 
Đông Triều - Mạo Khê - Quảng Ninh

Thi công căng lưới STG Hòa Phát

Thi công lưới hứng bóng04
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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn

Thi công lưới bao che và lưới nóc



Sân tập golf Tại Công Viên Vinhomes Central Park Tân Cảng TP HCM

www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879
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Thi công hệ thống tưới 

Hệ thống tưới Thi công hệ thống tưới

Thiết kế và thi công hệ thống thoát nước Thiết kế và thi công mặt nền

Thi công cột trụ căng lưới
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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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Mini trường bắn Miếu Môn

Mini golf Đảo sen 

Khu tập gạt golf Vinhomes Riverside 
the Harmony

Mô hình tập golf Mini do GolfJohn thiết kế và đã thi công thực tế tại nhà 
Mr Nam - Sóc Sơn - Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội

Mini golf và cảnh quan sân vườn trên mái nhà Cty Thép Hòa Bình Sân tập gạt golf cỏ nhân tạo hồ cảnh quan Vinhomes 
Riverside the Harmony

www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879



Trồng cỏ Paspalum cho green

Sân cầu lông - Vinhomes Riverside the Harmony

Sân tennis cỏ thật

Sân bóng đá cỏ nhân tạo
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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn



Thiết kế và thi công sân tennis tại Khu lọc hóa dầu Nghi Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Thi công trọn gói 3 sân bóng đá tại khu lọc hóa dầu Nghi Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Sân tennis Vinhomes Reverside The Harmony - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội 

www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879
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Dán cỏ nhân tạo khu vui chơi trẻ em - Vinhomes Central Park
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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn



Cung cấp và thi công thiết bị sân tập golf đánh ra hồ tại Khu lọc hóa dầu Nghi Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879
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Dán cỏ nhân tạo khu vui chơi trẻ em



Trồng cỏ cảnh quan - quanh núi giả công viên Vinhomes Central Park

Thi công trồng cỏ sân vườn, suối nhân tạo, hồ cảnh quan, hoa tiểu cảnh cho villa, biệt thự
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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn



GJ-1558 - Lưới golf HDPE 
- Lưới sân golf HDPE màu xanh 
lá cây, kích thước sợi lưới 2mm, 
chiều dài mắt lưới 45mm.
- Nhập khẩu: Hàn Quốc
- Độ bền: > 10 năm

www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879
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GJ-1559 - Lưới golf HDPE 
- Lưới golf HDPE mắt lưới 2,5cm
- Màu sắc: Xanh ngọc
- Độ bền: > 5 năm
- Xuất xứ: Việt Nam

GJ-1560 - Lưới bóng đá
- Loại lưới: 380/51x13(cm)
- Kích thước mắt lưới: 14cm
- Số sợi cấu thành: 51 sợi
- Chất liệu chính: HDPE

GJ-1556 - Cỏ nhân tạo bóng đá
sân vườn
- Chiều dài sợi có: 30mm, 40mm, 50mm
- Màu sắc: Nhiều màu
- Nhập khẩu: Trung Quốc

GJ-1561 - Lưới Bóng đá
- Loại lưới: 700/30x12(cm)
- Kích thước mắt lưới: 14cm  
- Độ dày: ~3.5mm
- Màu: Xanh ngọc
- Khổ lưới: 6m, 8m, 11m

- Tỷ lệ UV: 2%  Dày~3mm
- Khả năng chịu nắng mưa: 24 tháng
- Màu sắc: Xanh ngọc, xanh lá
- Khổ lưới: 6m, 8m, 11m

Dây thừng

Cỏ nhung Nhật Cỏ Paspalum Cỏ Tifeagle
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GJ-1506 - Thảm tập golf 2 lớp (2D)
Thảm gồm 2 lớp:
- Lớp xốp mềm, dày 1,5cm đàn hồi tốt đem lại cảm 
giác thoải mái cho người chơi, an toàn, đơn giản 
nhưng chất lượng bền và có khả năng chống trượt.
- Lớp cỏ nhân tạo dày 1,5cm với sợi cỏ mềm mượt tạo 
cảm giác cho người chơi như đứng trên cỏ thật.
- Kích thước: D1,5 x R1,5 m
- Nhập khẩu: Đài Loan

GJ-1507-Thảm tập golf 3 lớp (3D)
Thảm gồm 3  lớp:
- Cỏ nhân tạo cao 1,5cm
- Lớp thép đàn hồi tạo cảm giác thật và siêu an toàn cho 
người chơi, giảm chấn thương cổ tay và khuỷu tay cho 
người chơi. 
- Lớp cuối là cao su siêu nặng, chắc chắn để có độ bền cao, 
chống trơn trượt cong vênh, siêu bền với thời gian.
- Kích thước: D1,5 x R1,5m   Nhập khẩu: Đài Loan

HMG-6002 - Thảm tập cá nhân
Thảm gồm 2 lớp:
- Lớp cỏ nhân tạo cao 1,5cm
- Lớp mút xốp mềm tạo cảm giác êm ái khi chơi
- Kích thước: D1,5m x R3,6m
- Cân nặng: 20kg
- Nhập khẩu: Trung Quốc

GJ-1508 - Thảm tập mini
Thảm gồm 2 lớp:
- Lớp cỏ nhân tạo cao 1,5cm
- Lớp mút xốp mềm tạo cảm giác êm ái khi chơi
- Kích thước: D1m x R0,5m hoặc theo yêu cầu của khách 
hàng.
- Nhập khẩu: Trung Quốc

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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- Chất liệu: Cao su nguyên sinh
- Trọng lượng: 39g (±0.3g)
- Đường kính: 42,67mm
- Đóng hộp: 3 quả/ hộp
- Hãng sx: Titleist
(Có thể in logo theo yêu cầu của khách hàng)

GJ-1505 - Bóng Titelist ProV1

GJ-1501 - Bóng golf 1 lớp (có in lo go)

- Chất liệu: 100% cao su nguyên sinh
- Trọng lượng: 45.5gram (±0.5g)
- Đường kính: 42,67mm
- Nhập khẩu: Đài Loan
- Đóng thùng: 300 quả    

GJ-1503 - Bóng golf 3 lớp (có in lo go) 
- Chất liệu: 100% cao su nguyên sinh
- Trọng lượng: 45.4gram (±0.5g)
- Đường kính: 42,67mm
- Nhập khẩu: Đài Loan
- Đóng thùng: 300 quả    

GJ-1504 - Bóng golf nổi 2 lớp 
(có in lo go)
- Chất liệu: Cao su nguyên sinh
- Trọng lượng: 39g (±0.3g)
- Đường kính: 42,67mm
- Nhập khẩu: Đài Loan
- Đóng thùng: 300 quả

GJ-1502 - Bóng golf 2 lớp (có in lo go)
- Chất liệu: 100% cao su nguyên sinh
- Trọng lượng: 45.5gram (±0.5g)
- Đường kính: 42,67mm
- Nhập khẩu: Đài Loan
- Đóng thùng: 300 quả    



GJ-1529 - Tee cao su
- Kích thước: 6,5cm hoặc 7,5cm
- Chất liệu: Cao su
- Màu sắc: Vàng
- Nhập khẩu: Đài Loan

GJ-1530 - Tee cao su
- Kích thước: 7,5cm
- Màu sắc: Đen, có mũ
- Nhập khẩu: Hàn Quốc
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GJ-1509 - Giỏ đựng bóng

- Chất liệu: Inox
- Sức chứa: 50 quả, 100 quả bóng golf
- Hình dạng: Vuông hoặc hình tròn 
  có quai xách thuận tiện
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam

HBB-1321 - Giỏ đựng bóng

- Chất liệu: Thép bọc nhựa
- Màu sắc: Xanh hoặc vàng
- Hình dạng: Tròn có quai xách thuận tiện
- Sức chứa: 100 quả
- Nhập khẩu: Trung Quốc

GJ-1512 - Thùng đựng bóng
- Chất liệu: Nhựa
- Sức chứa: 300-600 quả bóng
- Sản xuất: Việt Nam

Công ty CP thiết kế và thi công Quốc tế GolfJohn



HBT- 1301G - Khay đựng bóng
- Kích thước: D680 x R380 x C90mm
- Chất liệu: Nhựa
- Sức chứa: 100 quả
- Nhập khẩu: Trung Quốc

GJ-1510- Khay đựng bóng
- Chất liệu: Cao su
- Kích thước: D620 x R320 x C90mm
- Sức chứa: 100 quả bóng
- Màu sắc: Đen
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam

GJ-1511- Khay đựng bóng
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên
- Kích thước: D660 x R320 x C90mm
- Sức chứa: 100 quả
- Màu sắc: Gỗ tự nhiên
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam
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www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879

HPS-1331F - Khuôn đổ 
bóng tạo hình tháp 

HPS-1331MT - Khay xếp bóng



GJ-1520 - Máy nhả bóng trên tee 
bán tự động
- Gồm có thùng chứa 100-120 quả bóng
- Kích thước: D270 x R650 x C335mm
- Nặng: 7kg
- Cần gạt nhả bóng
- Tee cao su có mũ
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

Cần thay thế máy nhả bóng bán tự động
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HWB-1508 - Máy rửa bóng 
- Máy rửa bóng 
- Điện áp: 220V 1.5KV
- Vòng quay: 4P(1140r/min)
- Năng xuất: 30000PCS/h
- Kích thước: D1320 x R640 x C920mm
- Trọng lượng: 164kg
- Nhập khẩu: Trung Quốc

GJ-1535 - Máy rửa bóng
Cấu tạo của xe gồm:
- 4 bánh xe dẫn hướng, giúp di chuyển máy dể dàng.
- Vỏ bọc: Dùng inox  không gỉ phủ kín tất cả các chi tiết 
cơ khí làm tăng độ bền, đẹp cho thiết bị 
- Kích thước: D700 x R400 x C800 mm 
- Động cơ điện: Sử dụng động cơ điện 1 pha.               
- Công suất: 1hp/0.75kw            
- Sử dụng điện áp: 220v                
- Công suất rửa: Hơn 18.000 bóng/ giờ. 
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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www.golfjohn.vn  -  Hotline: 093 621 9969 / 097 554 2879

MT-0209PC - Vách ngăn line có số 
có gương, có lo go
- Kích thước: D1400 x C340mm
- Chất liệu: Inox
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

GJ-1519 - Vách ngăn line có số, 
có gương, có lo go

- Chất liệu: Khung inox
- Kích thước: D1200mm x C370mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0212PC&M - Vách ngăn line 
có số, có gương
- Chất liệu: Inox và vải bạt
- Kích thước: D1100 hoặc D1400 x C330mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-1100PB - Vách ngăn line 
có số, có gương, có logo
- Kích thước: D1100 x R498 x C252mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-1400PB - Vách ngăn line 
có số, có gương, có logo
- Kích thước: D1400 x R300 x C640mm
- Cân nặng: 7kg
- Nhập khẩu: Hàn Quốc
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HTD-1401 - Vách ngăn line có gương
- Chất liệu: Khung thép sơn chống gỉ
- Vải bạt chắn bóng
- Kích thước: D1500 x R150 x C330mm
- Nhập khẩu: Trung Quốc

GJ-1518 - Vách ngăn line có số có gương
- Chất liệu: Khung inox
- Bạt chắn bóng
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam

P-77680L - Vách ngăn line không gương
- Chất liệu: Khung thép sơn chống gỉ màu xanh
- Lưới thép ngăn chắn bóng
- Kích thước: D1500 x R250 x C740mm
- Nhập khẩu: Trung Quốc

MT-0212PC&M - Vách ngăn line 
có số, có gương
- Kích thước: D1500 x R150 x C650 mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

HTD-1406 - Vách ngăn line có số, 
không gương
- Kích thước: D1500 x R150 x C650mm
- Cân nặng: 4,8kg
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

HTD-1407 - Vách ngăn line 
- Kích thước: D1500 x R250 x C740mm
- Cân nặng: 5,2kg
- Nhập khẩu: Trung Quốc

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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MT-0310 SC - Ghế đơn sân tập
- Kích thước: D1005 x R670 x C1740mm
- Có giá gậy, túi gậy và treo áo khoác
- Chất liệu: Ghế da
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0314SC - Ghế đơn sân tập
- Kích thước: D970 x R570 x C1610mm
- Có bàn, giá để gậy và túi gậy
- Chất liệu: Ghế bọc vải
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0315 SC - Ghế đơn
- Kích thước: D950 x R670 x C1740mm
- Có giá để gậy và túi gậy, treo áo khoác
- Chất liệu: Ghế bọc da
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0318DC - Ghế đôi
- Kích thước: D1600 x R670 x C850
- Ghế bọc da có bàn
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0320DC - Ghế đôi
- Ghế đôi, có bàn
- Có giá treo gậy và áo khoác
- Kích thước: D1600 x R570 x C1610mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0325TC - Ghế ba
- Kích thước: D1900 x R570 x C780
- Cân nặng: 27,5kg
- Ghế bọc da có bàn gỗ
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0326TC - Ghế ba
- Kích thước: D1810 x R570 x C780
- Cân nặng: 36,1kg
- Ghế bọc da có bàn gỗ
- Nhập khẩu: Hàn Quốc
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MT-0101CS - Giá để gậy

HBS-1703 - Giá để gậy
- Khung thép sơn chống gỉ
- Kích thước: 
  D650 x R400 x C650mm
- Nhập khẩu: Trung Quốc

HBS-1704 - Giá để túi gậy
- Khung thép hoặc inox
- Kích thước:
   D460 x R430 x C740mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

GJ-1535 - Giá để gậy
- Giá có lót thảm cỏ nhân tạo 
  và có gắn logo
- Kích thước: D700 x R400 x C800mm
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam

MT-0108GB - Giá 
để túi gậy
- Kích thước: 
   D1500 x R450 x C1960mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT- 0107GB - Giá 
để túi gậy
- Kích thước: 
   D2100 x R450 x C1960mm
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

MT-0102SB - Giá để gậy GJ-1534 - Giá để gậy 
và treo áo khoác

HBS-1706 - Giá để túi gậy
- Để được 6 túi gậy
- Có thể sản xuất theo yêu cầu.

HBS-1712 - Giá để túi gậy
- Để được 12 túi gậy
- Có thể sản xuất theo yêu cầu.

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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GJ-1542 - Gậy đánh golf 
Chúng tôi cung cấp các loại gậy đánh golf, đến từ các thương hiệu nổi tiếng, các loại gậy tập, bán lẻ, bán theo bộ cho cả nam 
và nữ, dùng cho tay trái hoặc tay phải.
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GJ-1531 - Bảng báo
hiệu Yard
- Khung thép sơn chống gỉ
- Bạt siêu bền có đánh số yard: 
50,  100, 150. 200, 250
- Màu vàng
- Kích thước: C60cm × R120cm

GJ-1503 - Bảng 
báo hiệu yard
- Kích thước: 
  C60cm × R120cm 
(sản xuất theo yêu cầu)

 Bảng báo hiệu Yard

Bảng báo hiệu yard nổi 
đánh golf ra hồ

HRB-1921 - Bảng báo hiệu Yard
- Kích thước: D800 x C900mm

GJ-1517 - Khung tập cá nhân
- Cỡ lớn (m): D2.6m x R 2.6m x C2.6m  
 - Cân nặng: 34 kg 
 - Cỡ nhỏ (m): D26 x R26 x C13 
 - Cân nặng: 29.5kg
 - Nhập khẩu: Hàn Quốc

Golf net and impact panel

GolfJohn cung cấp các loại 
bảng báo hiệu yard và biển 
chỉ dẫn các loại chất liệu và 
kích thước khác nhau.

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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HTN-1826 - Rổ tập chipping net
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện và lưới 
- Đường kính: 640mm
- Nhập khẩu: Trung Quốc

DU-24150 - Rổ tập chipping net
- Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện và lưới hứng bóng
- Đường kính: 1500mm
- Nhập khẩu: Trung Quốc

GJ-1515 - Rổ tập chip
- Để ở khoảng cách 100, 150, 200 yard
- Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện 
   và lưới hứng bóng
- Đường kính: 750mm, 1500mm
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam

GJ-1516 - Rổ tập chip cá nhân
- Để chơi trong nhà hoặc ngoài trời
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

GJ-1526 - Tâm phát bóng golf
- Kích thước: D1,3m x R1,3m 
- Chất liệu: Vải bạt siêu bền không thấm nước
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam 

GJ-1528 - Tâm số 7
- Kích thước: D8000 x R3300mm 
- Nhập khẩu: Hàn Quốc

HT-5501 - Tâm 
- Chất liệu: Vải bạt
- Kích thước: D1080 x R1300mm
- Nhập khẩu: Trung Quốc 



HBP-1601 - Xe nhặt bóng đẩy tay
- Rổ đựng được 600 quả bóng/ lần
- Chất liệu: Khung thép sơn chống gỉ màu xanh
- Đĩa nhặt bóng bằng nhựa
- Giỏ và đĩa có thể thay thế

GJ-1533 - Xe nhặt bóng đẩy 
tay có lồng bảo vệ

HBP-1604A - Xe nhặt bóng 2 càng
- Gồm xe 4 bánh di chuyển trong sân golf
- Càng: 2 càng mỗi càng chứa 700 quả
- Nhiên liệu: Bằng xăng hoặc điện
- Có thể lắp được loại 3 càng.
- Nhập khẩu: Trung Quốc

HBP-1605 - Xe nhặt bóng 3 càng
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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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Máy nhặt bóng TVB

GJ-1543 - Đĩa thay thế

HBP-1601B - Giỏ thay thế 

HBS-1602 - Nhặt bóng bằng tay
- Chất liệu: Vải nylon chống nước, 
   ngăn được kim loại
- Thiết bị cần thiết cho mọi sân tập, 
   chứa được 75 bóng
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Xe đẩy túi gậy

VNECAR -02XG - Xe điện
- Kích thước: 2700 x 1200 x 1900mm
- Trọng lượng: 250 kg
- Trọng tải: 360 kg
- Khả năng leo dốc: ±20%
- Tốc độ tối đa: 15-25 KM/H
- Quãng đường di chuyển: 60-80 km
- Thời gian sạc: 8-10H

VNECAR -02B2 - Xe điện
- Kích thước: 2900 x 1200 x 1900mm
- Trọng lượng: 280 kg
- Trọng tải: 360 kg
- Khả năng leo dốc: ±20%
- Tốc độ tối đa: 15-25 KM/H
- Quãng đường di chuyển: 60-80 km
- Thời gian sạc: 8-10H

VNECAR-04 - Xe điện
- Kích thước: 3200 x 1200 x 1900mm
- Trọng lượng: 350 kg
- Trọng tải: 360 kg
- Khả năng leo dốc: ±20%
- Tốc độ tối đa: 15-25 KM/H
- Quãng đường di chuyển: 60-80 km
- Thời gian sạc: 8-10H

VNECAR -AM - Xe điện
- Kích thước: 3450 x 1200 x 1900mm
- Trọng lượng: 530 kg
- Trọng tải: 360 kg
- Khả năng leo dốc: ±20%
- Tốc độ tối đa: 15-25 KM/H
- Quãng đường di chuyển: 60-80 km
- Thời gian sạc: 8-10H

VNECAR -04CR - Xe điện
- Kích thước: 3200 x 1200 x 1900mm
- Trọng lượng: 350 kg
- Trọng tải: 500 kg
- Khả năng leo dốc: ±20%
- Tốc độ tối đa: 15-25 KM/H
- Quãng đường di chuyển: 60-80 km
- Thời gian sạc: 8-10H

VNECAR -CRB - Xe điện
- Kích thước: 3400 x 1200 x 1900 mm
- Trọng lượng: 380 kg
- Trọng tải: 600 kg
- Khả năng leo dốc: ±20%
- Tốc độ tối đa: 15-25 KM/H
- Quãng đường di chuyển: 60-80 km
- Thời gian sạc: 8-10H

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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GJ-1522 - Lỗ golf inox
- Kích thước: 17cm x 0.8cm 

HGC-2701 - Lỗ golf inox
- Kích thước: 153cm x 108cm 
- Đường kính nhỏ: 27mm

HGC 2702 - Lỗ golf nhựa
- Kích thước: 98cm x 108cm
- Đường kính nhỏ: 27mm

HFS-2521 - Cán cờ sợi 
thủy tinh
- Cao: 2,5m
- Dùng cho sân golf
- Nhập khẩu: Trung Quốc

HGM-2531 - Cán cờ 
mặt cười 
- Chất liệu: 
+ Mặt cười và chân đế bằng nhựa
+ Cán cờ bằng sợi thủy tinh, 
   đàn hồi và siêu bền 
- Kích thước: 90cm
- Màu sắc: Vàng, trắng
- Nhập khẩu: Trung Quốc

HGM-2533 - Bộ lỗ golf
- Chất liệu: Inox
- Kích thước cán: 70 / 90 cm
- Sản xuất: GolfJohn - Việt Nam

HGC-2703 - Lỗ golf gang 

HGM-2532 - Cán cờ 
mặt cười 
- Chất liệu: 
+ Mặt cười và chân đế bằng nhôm và kẽm
+ Cán cờ bằng sợi thủy tinh,
   đàn hồi và siêu bền  
- Kích thước: 90cm
- Màu sắc: Trắng, vàng, đỏ
- Nhập khẩu: Trung Quốc
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HF-2502 - Lá cờ sân tập các màu, in lo go
- Kích thước: D480 x R330mm

HF-2502N - Lá cờ có số

HS-2502 - Lá cờ màu (đỏ, vàng, xanh, trắng) HS-2503 - Lá cờ caro in logo 
(đỏ, vàng, xanh, trắng)  

Biển chỉ dẫn sân golf các loại
Kích thước và chất liệu sản xuất theo yêu cầu

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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HFM-2306a - Fairway 
Yardage marker

Custom laminated 
plastic tee

HFM-2305 - Fairway 
Yardage marker

Course Signage (triangle) Course Signage Metal Tee Signage Laminated Plastic 
Tee Signage

Shield Tee Markers Recessed 
Logo

Square Hazard MarkerStump Tee Marker

Round Yardage Marker Square Yardage Marker Rope Stakes

HCF-2351 HCF-2353 HTF-2362

HTM-2205 HTM-2203

HFM-2312 HFM-2313 HHM-2332 HRF-2341



32

Th
iế

t 
Bị

 S
ân

 G
ol

f

Đục lỗ golf Đục lỗ golf Dụng cụ cắt lỗ golf tay

Gạt sương sân golf Level green 

Đo cắt lỗ golf Sraying Gauge

Cào cát Cột rửa bóng Cào cát 

HBM-2805 - Ball Markers HWT-2802 - Tee gỗ GJ-1530 - Nẫy cỏ green

Dụng cụ lấy lỗ golf

Thiết bị cảnh báo sét

Máy đánh giày Vòi xịt giày

Súng bắn sơn Súng bắn sơn Sơn sân golfĐánh dấu lỗ golf

ST-11600 HSR-2404 

ST-28801 

HBW-2102

HHC-2731 GJ-1541

HSC-2121 HSC-2133

GJ-1539

GJ-1540 HSG-2722

HCR-2723

Thử tốc độ bóng lăn

PA-12401 PA-12402 TMP-290

P-805004 

HDW-2621 ST-29300 DU-37001 G-001

R004

Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn
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Thẻ đeo túi gậy Thẻ đeo túi gậy Thẻ treo túi gậy

Mũ cho caddie

Túi đựng cátBút chì Túi đựng đồ cho CaddieTúi đựng cát

Bao che túi gậy Bao che túi gậy Bao che túi gậy

Áo mưa cho caddie Military style golf glove Golf practice Glove Ô che cho golfer

Thùng rác

Thùng rác

Thùng đựng cátThùng đựng cát

Ví đựng card cho golfer

Thùng rác

Ví đựng card golfer 
nhiều màu Thẻ ghi điểm

HQBP-2977HQBP-2975 HQBP-2976 HTC-2141

GJ-1544HP-2803

GJ-1545 GJ-1546

HBC-2932 HBC-2933HBC-2931HCC-2901

MT- 1501HYY- 2913 MT- 1501 HYS-2961 

GJ-1551 GJ-1550

GJ-1552 

HDC-2413HDC-2412HTC-1245 HTC-1246



Ms. Minh - Chủ tịch hội đồng quản trị
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Tập thể đại diện các phòng ban 

Tập thể đại diện các phòng ban Ms. Loan - Giám đốc công ty
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Công ty CP Thiết kế và Thi công Quốc tế GolfJohn



Ms. Hà - Trưởng phòng thu mua Ms. Hường - Trưởng phòng kế toán

Mr. Tuấn Long - Phòng kinh doanh Ms. Tô Châu - Phòng xuất nhập khẩu
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GJ
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG QUỐC TẾ GOLFJOHN

Địa chỉ: thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Văn phòng: số 18, ngõ 43, Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024).3212.1754 - Fax: (024).3212.1754
Email: golfjohn.sjc@gmail.com / sale@golfjohn.vn

Website: www.golfjohn.vn hoặc www.santapgolf.com


