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“Lựa chọn �ược sản 
phẩm, lĩnh vực kinh doanh 
mang lại giá trị cao cho   
cổ �ông, �ối tác và khách 
hàng, �óng góp tích cực 
vào sự phát triển bền vững 
của môi trường và xã hội 
với tôi �ó là �iều may 
mắn”
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Thư ngỏ

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Chứng nhận – Giải thưởng

Ban lãnh �ạo và cơ cấu tổ chức 

Nhà máy và năng lực sản xuất

Sản phẩm Conslab Thạch Anh

Ứng dụng của Conslab Thạch Anh

Công trình ứng dụng

Tư vấn kỹ thuật - Thi công

Thông tin liên hệ

Chủ tịch HĐQT

Đặng Việt Lê

Kính gửi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác!

Khang Minh Conslab Thạch Anh (tên �ầy �ủ: Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch 
Anh) là thương hiệu �á nhân tạo gốc Thạch Anh �ược nghiên cứu và phát triển bởi 
Khang Minh Group – Một trong những Tập �oàn uy tín hàng �ầu với hơn 10 năm kinh 
nghiệm ngành Vật liệu Xây dựng.
Nhà máy sản xuất �á Thạch Anh Khang Minh �ược �ặt tại tỉnh Hà Nam với tổng mức 
�ầu tư lên �ến 300 tỷ �ồng, quy mô xấp xỉ 5 ha với 15.000 m2 nhà xưởng. Sản xuất với 
dây chuyền �ồng bộ, công nghệ hiện �ại phục vụ sản xuất �á ốp lát nhân tạo theo công 
nghệ Châu Âu, vận hành theo quy trình 5S, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 nhằm nâng 
cao năng suất lao �ộng, chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.
Với những ưu �iểm vượt trội về tính chất cơ lý, sự �ồng �ều về chất lượng sản phẩm, �a 
dạng trong mẫu mã, vân sắc, �á Thạch Anh Khang Minh �ược ứng dụng rộng rãi trong 
nhiều hạng mục công trình như: mặt bếp, lavabo, lát sàn, … Trong �ó, chúng tôi chú 
trọng phát triển sản phẩm chiến lược cầu thang Thạch Anh �á quý.
Cầu thang Thạch Anh �á quý với gam màu sáng chủ �ạo �iểm xuyết những viên �á quý 
giá trị tạo nên sự cộng hưởng hoàn hảo, bừng sáng không gian nội thất, góp phần 
mang vượng khí, tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, với khả năng chống mài mòn, cốt �á hạn 
chế tác �ộng lão hóa từ môi trường, bề mặt cầu thang Thạch Anh �á quý có thể làm mới 
sau thời gian dài sử dụng, những giá trị phúc khí �ược lưu giữ lâu bền theo năm tháng.
Chúng tôi �ã thành lập văn phòng �ại diện ở cả ba thị trường Bắc – Trung – Nam với 
hệ thống �ại lý phân phối rộng khắp trên toàn quốc luôn �áp ứng kịp thời nhu cầu của 
khách hàng. Đá Thạch Anh Khang Minh �ã và �ang nhận �ược những phản hồi tích 
cực từ chủ �ầu tư, kiến trúc sư và khách hàng tiêu dùng.
Trong giai �oạn phát triển mới với nhiều cơ hội vươn tầm, �á Thạch Anh Khang Minh 
sẵn sàng trở thành thương hiệu tin cậy cung cấp cầu thang Thạch Anh �á quý chất 
lượng cao, mang lại nhiều giá trị hữu ích tới Quý Đối tác và Quý Khách hàng!
Trân trọng!
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Giá Trị Cốt  Lõi
1. CHUẨN MỰC
Khang Minh �ặt chuẩn mực là thước �o của hoạt �ộng sản xuất kinh doanh. Thượng tôn pháp luật, duy trì �ạo 
�ức nghề nghiệp, �ạo �ức xã hội, tuân thủ �úng chuẩn mực ngành và các tiêu chuẩn khác mà Khang Minh có 
cam kết.

 2. CHÍNH TRỰC
Khang Minh luôn tôn trọng giá trị thật, minh bạch các thông tin, hoạt �ộng sản xuất kinh doanh luôn rõ ràng, 
không thổi phồng sự việc hoặc �ánh tráo khái niệm với khách hàng, �ối tác nhằm mục �ích tư lợi..

 3. THÂN THIỆN
Khang Minh coi thân thiện là tiêu chuẩn trong các hoạt �ộng từ nghiên cứu phát triển, sản xuất và trong mối 
quan hệ với khách hàng, �ối tác nhằm �ạt �ược mục tiêu chung: Khang Minh mang lại các sản phẩm, dịch vụ 
chất lượng, giá trị cao và thân thiện với môi trường và người sử dụng.

4. KHOA HỌC
Khang Minh lấy khoa học làm �ịnh hướng trong hoạt �ộng nghiên cứu, sáng tạo cũng như ứng dụng vào sản 
xuất và quản lý �iều hành. Chính khoa học là cơ sở �ể Khang Minh tạo nên giá trị, sự khác biệt và lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường.

5. BỀN VỮNG
Khang Minh chọn bền vững làm nền tảng vững chắc trong hoạt �ộng sản xuất, kinh doanh, cân bằng giữa lợi 
ích của doanh nghiệp, khách hàng với các giá trị xã hội:

Đối với xã hội: Khang Minh cam kết tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và 
người sử dụng bằng phương thức sản xuất hiện �ại, giảm thiểu tối �a khí thải, chất thải ra môi trường.
Đối với nhà �ầu tư, �ối tác: Khang Minh mang tới cơ hội �ầu tư, kinh doanh hấp dẫn trên tinh thần hợp tác, 
�ồng hành và cùng có lợi.
Đối với cán bộ công nhân viên: Khang Minh xây dựng môi trường làm việc �oàn kết, năng �ộng, tích cực và 
thân thiện �ể nhân sự có cơ hội phát huy tài năng, phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài.

Tầm Nhìn
Bằng khát vọng mang tới những sản 
phẩm thương hiệu Việt chất lượng cùng 
�ịnh hướng phát triển bền vững, Khang 
Minh Group phấn �ấu trở thành doanh 
nghiệp sản xuất và cung ứng vật liệu xây 
dựng theo xu hướng hiện �ại, thân thiện 
với môi trường uy tín tại Việt Nam và 
hướng tới thị trường xuất khẩu.

Sứ Mệnh
Mang lại những giá trị bền vũng cho 
người Việt.  Kiến tạo và phát triển, cung 
cấp sản phẩm dịch vụ Việt Nam �ẳng 
cấp quốc tế tới thị trường trong và ngoài 
nước.
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CƠ CẤU NHÂN SỰ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

NHÂN SỰ

63,1% LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

7% ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC

29,9% CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP
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BAN LÃNH ĐẠO

CẤP CAO

BAN LÃNH ĐẠO

CẤP TRUNG

KHỐI CÔNG NHÂN
SẢN XUẤT

KHỐI VĂN PHÒNG

VÀ KỸ THUẬT

KHỐI CÔNG NHÂN SẢN XUẤT: 152 NHÂN SỰ

BAN LÃNH ĐẠO CẤP CAO: 7 NHÂN SỰ

BAN LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG:  10 NHÂN SỰ

KHỐI VĂN PHÒNG VÀ KỸ THUẬT: 72 NHÂN SỰ

63,1%

29,9%

7%

ÔNG ĐẶNG VIỆT LÊ
Chủ tịch HĐQT

ÔNG NGUYỄN VĂN TIẾM
Thành viên HĐQT

Giám đốc Nhà máy

Ông HUỲNH QUANG THÁI
Giám đốc CN Đà Nẵng

Ông ĐẶNG VĂN DUẨN
Giám đốc Kỹ thuật

Bà Nguyễn Thu Trang
Kiểm soát Tài chính

Ông BÙI THẾ NAM
Tổng Giám đốc

Bà HOÀNG THỊ LAN
Giám đốc CN TP.HCM

BAN LÃNH ĐẠO
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T Ạ I  SAO  C H Ọ N   

CẦU THANG
THẠCH ANH ĐÁ QUÝ

?

ĐÁ QUÝ KHƠI NGUỒN VƯỢNG KHÍ

SẢN PHẨM VIỆT NAM
CHẤT LƯỢNG CAO

Đá Thạch Anh Khang Minh �ược sản xuất với dây 
chuyền �ồng bộ, công nghệ hiện �ại theo công nghệ 
Châu Âu, vận hành theo quy trình 5S, ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015.

Sản phẩm liên kết tấm bằng hợp chất vô cơ nên hạn 
chế �ược tác �ộng oxi hóa từ môi trường, chất lượng 
�ồng �ều. 
Vì vậy, gia chủ có thể làm mới bề mặt sau thời gian dài 
sử dụng.

KHẢ NĂNG LÀM MỚI
SAU THỜI GIAN DÀI SỬ DỤNG

XU HƯỚNG QUYỀN QUÝ
HOÀNG GIA CHÂU ÂU
Khơi nguồn cảm hứng từ xu hướng thẩm mỹ kiến trúc 
Italia – Cái “nôi” của nền kiến trúc phương Tây. 
Vân sắc �á quý trên nền trắng sáng tự nhiên mang lại 
cảm giác thư thái, tạo nên không gian kiến trúc nội thất 
sang trọng, �ẳng cấp.

Đá quý �ược kết tinh trong lòng �ất trải qua hàng triệu 
năm hấp thụ linh khí �ất trời, bởi vậy, mỗi viên �á �ều 

mang trong mình năng lượng tích cực, là biểu tượng của 
tài lộc, hạnh phúc, bình an và may mắn.

Bộ mẫu cầu thang Thạch Anh �á quý Khang Minh phối 
những viên �á quý giá trị như: Thạch Anh Tím, Mã Não Đỏ, 
Aventurine, Thạch Anh Tóc Xanh, … giữ vai trò huyết mạch, 

lan tỏa năng lượng tốt theo �ến tận vùng không gian sống, 
góp phần mang lại vượng khí cho ngôi nhà Việt.

TỔNG QUAN NHÀ MÁY, NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Khang Minh Conslab Thạch Anh (tên đầy đủ: Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh) là thương hiệu đá nhân tạo gốc 
Thạch Anh được nghiên cứu và phát triển bởi Khang Minh Group – Một trong những Tập đoàn uy tín hàng đầu với hơn 10 năm kinh 
nghiệm ngành Vật liệu Xây dựng.

Nhà máy sản xuất đá Thạch Anh Khang Minh được đặt tại tỉnh Hà Nam với tổng mức đầu tư lên đến 300 tỷ đồng, quy mô hơn 4ha 
với 15.000 m2 nhà xưởng. Sản xuất với dây chuyền đồng bộ, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất đá ốp lát nhân tạo theo công 
nghệ Châu Âu, vận hành theo quy trình 5S, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 
phẩm và thân thiện với môi trường. 

Đá Khang Minh Conslab Thạch Anh liên kết tấm 

bằng hợp chất vô cơ (Inorganic), với cốt liệu chính lên 

tới 70% đá Thạch Anh tự nhiên. Đá Thạch Anh Khang 

Minh có gam màu trắng sáng điểm xuyết các hạt đá quý 

như Thạch Anh Tím, Mã Não Đỏ, Ngọc Hoàng Long, 

Aventurine,... góp phần mang lại thịnh vượng, may mắn 

và bình an cho gia chủ, bừng sáng không gian kiến trúc 

nội thất cao cấp, mang tầm đẳng cấp quyền quý Châu 

Âu.

Tổng công suất thiết kế

1 triệu m2/năm

Nhà máy: TT. Kiện Khê
H. Thanh Liêm, Hà Nam

45.000 m2

ƯU ĐIỂM
Độ bền sản phẩm vượt trội.
Có thể đánh bóng, làm mới lại
sau nhiều năm sử dụng.

Chống bám bẩn, Chống thấm ố

Chống trầy xước, Chống trơn trượt

Đá quý khơi nguồn vượng khí
Thạch anh & Đá quý là vật liệu cao cấp, tạo nên sản phẩm 
có gam màu trắng sáng, thẩm mỹ đẹp, mang đến nguồn 
năng lượng tích cực cho gia chủ.

Chính sách bảo hành ưu việt:
Dán tem bảo hành điện tử chính hãng 
Khang Minh Conslab Thạch Anh

ĐÁ CONSLAB THẠCH ANH
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G102SPT22M1

G102SPT22S1

SẢN PHẨM
CONSLAB THẠCH ANH
Conslab Thạch Anh là tấm 
á nhân tạo gốc thạch 
anh với nguyên liệu là các loại bột và hạt thạch 
anh nguyên chất, sử dụng chất liên kết vô cơ 
(Inorganic)

G102SPT22B1

G102TAT22M2

G104TAT22M1

IN-
ORGA-

NIC

Trên 70% thạch anh 
tinh chất và Thạch 

anh đá quý, đá màu 
tự nhiên

Chất liên kết
vô cơ / inorganic

thân thiện

Tạo tấm lớn bằng 
công nghệ đúc ép 

thủy lực

Dưỡng trong điều 
kiện khắt khe về 

nhiệt độ và độ ẩm

Xử lý bề mặt thông 
qua hệ thống máy 

mài

ºC

CONSLAB THẠCH ANH 

ĐÁ QUÝ
Đá quý �ược kết tinh trong lòng �ất trải qua hàng triệu 
năm hấp thụ linh khí �ất trời. Chính vì vậy, �á quý không 
chỉ dùng làm món �ồ trang sức giá trị mà còn �ược sử 
dụng vào nhiều việc ý nghĩa khác. Đá quý là món quà 
kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Mỗi 
viên �á �ều mang trong mình năng lượng tích cực, là 
biểu tượng của tài lộc, hạnh phúc, bình an & may mắn.

Khang Minh phát triển bộ sản phẩm Conslab Thạch 
Anh kết hợp với các hạt �á quý như Thạch Anh Tím, 
Thạch Anh Tóc Xanh, Aventurine, Ngọc Hoàng Long, 
Mã Não, Serpentine...

Cầu thang Thạch Anh Đá quý tinh tế và �ẳng cấp. Với 
gam màu sáng chủ �ạo �iểm xuyết bằng nhiều viên �á 
quý giá trị tạo nên sự cộng hưởng hoàn hảo, bừng sáng 
không gian nội thất. Cầu thang Thạch anh Đá quý giúp 
cho không gian của ngôi nhà luôn tươi sáng và lan tỏa 
năng lượng tích cực �ến mọi thành viên trong gia �ình.
Cầu thang giữ vai trò là huyết mạch giao thông, là trái 
tim của ngôi nhà Việt. 
Cầu thang Thạch anh Đá quý bền theo năm tháng. Cốt 
�á không lão hoá và có khả năng làm mới lại bề mặt 
sau nhiều năm sử dụng.
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G104AVE22M1

G102DMH22B1

Đá Nhũ Vàng G102DNV22B1

Đá Nhũ Vàng G102DNV22S1

Đá Nhũ Vàng G102DNV22B1

G102VGO22B1
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G104HNL22B1

G104LAP22B1

G104MND22B1

G102NHL22S1

G102NHL22M1

G102NHL22S2
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G102BOB22M1

G102BOB22S1

G104BOB22B1

G104TTX22B1

G102TLN22M1
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CONSLAB THẠCH ANH - PREMIUM

Với nghệ thuật sáng tạo giữa �á quý Serpentine và �á Vàng Ngọc trên nền trắng sáng từ �á Thạch Anh tự nhiên tạo nên không 
gian sống ngập tràn sắc màu, mang nguồn năng lượng tươi trẻ, phóng khoáng.

CONSLAB THẠCH ANH - CLASSIC PLUS

Điểm nhấn ấn tượng từ �á Vàng Ngọc trên nền trắng sáng Thạch Anh tự nhiên, cầu thang Thạch Anh dòng Classic Plus tạo 
chiều sâu cho không gian kiến trúc nội thất cao cấp, mang nét �ẹp thuần khiết, trang nhã, trẻ trung.

S104VN22M1

S104VN22M1
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CONSLAB THẠCH ANH - CLASSIC

Dòng sản phẩm Classic �ược hình thành từ Thạch Anh trắng tinh chất, sử dụng các tone màu nền trung tính như: trắng, ghi, 
vàng kem,…
Cầu thang Thạch Anh dòng Classic mở ra không gian sống tinh tế, thanh lịch, mang �ậm nét �ương �ại.

Trắng Ngọc Trai - C10322

Trắng Ngọc Trai - C10222

Trắng Ngọc Trai - C10422

Vàng Ánh Dương - C30322

Xám Ngân Hà - C20322

Xám Ngân Hà - C70322

www.khangminhstone.comKHANG MINH THẠCH ANH ĐÁ QUÝ PROFILE
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MẶT BẾP – LAVABO

ỨNG DỤNG KHÁC  CỦA THẠCH ANH ĐÁ QUÝ KHANG MINH LÁT SÀN

Với �ặc tính cơ lý  vượt trội: 
    - Không thấm ố - chống bám bẩn; 
    - Khả năng chống trầy xước tốt - chịu mài mòn cao hơn �á Granite, Marble;
    - Chống trơn trượt;
Conslab Thạch Anh hoàn toàn có thể thay thế �á tự nhiên cao cấp �ể ứng dụng lát sàn, kể cả các công trình công 
cộng, nơi có mật �ộ qua lại nhiều.

Sàn trung tâm thương mại Sàn nhà hàng

Sàn nhà ga hành khách sân bay Sàn biệt thự

www.khangminhstone.comKHANG MINH THẠCH ANH ĐÁ QUÝ PROFILE
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NỘI THẤT KHÁC

Mặt bàn Mặt bàn

Mặt bàn Vách trang trí

Lavabo Lavabo

ỐP TƯỜNG

Sảnh văn phòng

Ốp sảnh chờ thang máy  

Ốp tường phòng tắm

www.khangminhstone.comKHANG MINH THẠCH ANH ĐÁ QUÝ PROFILE
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Biệt thự Ciputra Hà Nội

Biệt thự liền kề khu �ô thị Vạn Phúc - Tp. Hồ Chí Minh

Fusion Maia Resort Đà Nẵng Fusion Maia Resort Đà Nẵng

Trung tâm bảo hành Asus Cần Thơ

CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Biệt thự tại TP. Nam Định Biệt thự liền kề tại Tây Ninh

Biệt thự sân golf Tam Đảo Biệt thự Vinhome Green Bay

Biệt thự Vinhomes Riverside

www.khangminhstone.comKHANG MINH THẠCH ANH ĐÁ QUÝ PROFILE
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Chứng Nhận - Giải Thưởng
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Nhà máy 1 : KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Nhà máy 2 : Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 022.6627 1440 - Hotline: 0913 522 225

Trụ sở chính : SH19, Mạc Thái Tổ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
CN Đà Nẵng : 26 Trịnh Đình Thảo, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
CN TPHCM : 1011 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Q. 12, TP HCM

TT DVKH :      1900 0269         dvkh@khangminhgroup.com


