Lịch sử công ty
1960

Sáng lập

1984

Ông Shunzo Yamamoto thành lập DBS với vốn điều lệ 10 triệu yên

1996

Sản phẩm đầu nối cốt thép DB Joint được Hiệp hội xây dựng Nhật Bản (BCJ) cấp phép loại A

2006

Nhận được cấp phép GBRC DB Head

2012

Thành lập cơ sở phân phối DB Ring
DB Ring đạt 1 triệu sản phẩm
Thành lập văn phòng tại Tokyo

2013

Đạt giải thưởng ưu tú về môi trường tỉnh Aichi năm 2013

2014

Trang bị máy sạc điện cấp tốc cho các xe điện của công ty
Thành lập chi nhánh Hamamatsu

2015

Xây dựng mới trụ sở chính công ty

2016

Thành lập nhà xưởng số 2 làm cơ sở phân phối hàng

2018

Thành lập nhà xưởng ở Toyokawa

2019

Mua lại và sáp nhập với công ty Tsutsui

Khái quát công ty
Tên công ty

Công ty cổ phần DBS

Sáng lập

Ngày 31 tháng 3 năm 1960

Thành lập

Ngày 1 tháng 3 năm 1984

Lĩnh vực

Gia công lắp đặt cốt thép, chế tạo và phân phối DB Head

Giấy phép số

Bộ Tài Nguyên Đất, Cơ Sở Hạ Tầng, GT&DL Số (27) 25991

Người đại diện

Tổng giám đốc Shunsuke Yamamoto

Vốn điều lệ

30 triệu yên

Số nhân viên

65 người (7 quốc gia), các nhân sự liên quan 70 người

Trụ sở chính

358-1 Houeicho-Aza-Higashi, thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi, 441-3125 Nhật Bản

Văn phòng Tokyo

4F 3-29-19 Nishiasakusa quận Taito, Tokyo, 111-0035 Nhật Bản

Chi nhánh Hamamatsu

3040-1 Magori-cho quận Nishi, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, 431-0203 Nhật Bản

Xưởng số 2 Toyohashi

Xưởng số 2 Toyohashi

Trung tâm phân phối hàng 7-9 Higashiwaki 3-chome, thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi, 441-8083 Nhật Bản
Xưởng Toyokawa

118 Chigiricho-Suyahara, thành phố Toyokawa, tỉnh Aichi, Nhật Bản

Công ty Tsutsui

118 Chigiricho-Suyahara, thành phố Toyokawa, tỉnh Aichi, Nhật Bản

Kế thừa những bí quyết và kĩ năng từ những người lành nghề đi trước
Các tiêu chí khi sử dụng DB Head từ khi chế tạo đến khi thi công đều đạt hiệu quả cao

Lĩnh vực cốt thép nói chung (Gia công cốt thép・Lắp đặt cốt thép)

Từ khi sáng lập, luôn theo đuổi sự trung thực・chính xác・nhanh chóng, đảm nhiệm vai trò người dẫn đầu ngành cốt
thép trong sự phát triển về thiết bị, kĩ thuật tiên tiến của vùng Chuubu.

Nỗ lực áp dụng phương pháp tối ưu để giải quyết vấn đề thời gian thi công và thiếu nhân lực

Công ty chúng tôi mong muốn đi đầu trong việc ứng dụng VE.
Theo đề án này, chúng tôi đang nỗ lực hết sức có thể để chế tạo từng bộ phận tại xưởng mang đến lắp đặt tại công
trường làm giảm thời gian thi công, tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn và chất lượng.

Đưa ra các giải pháp gia công cốt thép mới, có chất lượng, khai thác thị trường, đưa ra
phương pháp thi công từ cái nhìn chuyên nghiệp dựa trên kiến thức và kĩ thuật cao để giải
quyết các vấn đề mà ngành cốt thép đang mắc phải.
Gia công cốt thép một cách đồng bộ nhất quán trong nhà xưởng
Ngoài việc gia công cốt thép thông thường, chúng tôi cũng tiếp nhận gia
công cốt thép đặc thù (hàn, chế tạo lại sản phẩm…).

Nhà xưởng chính

Thép cuộn

Máy gia công thép tốc độ
nhanh nhất thế giới

Sản phẩm thép tổ hợp

Đưa vào sử dụng máy gia
công thép NC cấp lớn nhất
thế giới

Nhà xưởng số 2 Toyohashi

Nhà xưởng Toyokawa

Thép tường, vách, tổ hợp

