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T H Ạ C H  A N H 
Đá quý

Đá quý là một trong những món quà kỳ diệu của tự 
nhiên, trải qua hàng triệu năm hình thành, hấp thụ 
trọn vẹn tinh hoa đất trời. Từ xa xưa, vua chúa đã sử 
dụng đá quý như biểu tượng của sức mạnh và quyền 
lực. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, mỗi loại đá 
quý kết tinh đều có sự dao động tinh thể và mang 
nguồn năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng phát ra 
từ đá quý giúp cân bằng sóng sinh học cơ thể theo 
hướng tích cực.

Đá quý được ứng dụng làm đồ trang sức, vật phẩm 
phong thủy, sản phẩm trang trí nội thất với niềm tin 
mang đến những điều tốt đẹp, may mắn trong cuộc 
sống.

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
khách hàng về giải pháp ốp lát cao cấp từ đá,  Khang 
Minh Group đã dày công nghiên cứu và sản xuất 
thành công sản phẩm Thạch Anh Đá Quý - dòng sản 
phẩm cao cấp kết tinh giá trị các loại đá quý chọn lọc 
từ nhiều nơi trên thế giới.

Việc ứng dụng những loại đá quý được ưa chuộng 
hàng đầu hiện nay như Thạch Anh Tím, Thạch Anh 
Tóc Xanh, Mã Não Đỏ,  Mắt Hổ, Aventurine, Ngọc 
Hoàng Long, … vào tấm đá ốp lát Thạch Anh Đá Quý 
Khang Minh sẽ mang đến những trải nghiệm độc 
đáo đầy giá trị, là chất riêng không thể hoà lẫn trong 
mỗi không gian kiến trúc.
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phong cách I talia

Vân sắc dạng hạt được giới thiệu tại Italy vào thế kỷ 15 bằng 
phương pháp sản xuất truyền thống – đúc thủ công từ các 
nguyên liệu: đá cẩm thạch, chất liên kết vô cơ… và đã trở 
thành loại vật liệu lát sàn được sử dụng phổ biến trong 
những công trình kiến trúc kinh điển tại Venice.

Sự trở lại của vân dạng hạt thời gian gần đây đã nhanh chóng 
trở thành vật liệu dẫn đầu xu hướng thiết kế, đồng thời góp 
phần đem hơi thở cổ điển đến với những công trình kiến 
trúc mang tính thời đại. Một khi đã biết tới vân dạng hạt, 
người ta dễ dàng nhận ra vật liệu độc đáo này trong thế giới 
kiến trúc xây dựng. Phải kể đến những công trình nổi tiếng 
như: Đại lộ danh vọng Hollywood, Bảo tàng Guggenheim - 
Tây Ban Nha…

Khơi nguồn cảm hứng từ xu hướng kiến trúc vân hạt Italia, 
Thạch Anh Đá Quý Khang Minh với gam màu trắng sáng 
điểm xuyết vân sắc hạt màu đá quý tự nhiên, không chỉ 
mang vẻ đẹp hoài niệm về quá khứ mà nó còn phù hợp với 
lối thiết kế hiện đại độc đáo.

“
X U  H Ư Ớ N G 
V Â N  H Ạ T
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Thành phần chính tạo nên
Thạch Anh Khang Minh

T h ạ c h  A n h  T r ắ n g
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Đá Thạch Anh Khang Minh là sản phẩm được hình thành 
từ 75% hạt đá thạch anh trắng tự nhiên kết hợp với các hạt 
đá quý có cùng gốc thạch anh tạo nên vân sắc đá quý độc 
đáo. Sản phẩm được liên kết thành tấm bằng hợp chất vô cơ 
(Inorganic) tạo nên sản phẩm có chất lượng cao.
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C Ầ U  T H A N G
THẠCH ANH
ĐÁ QUÝ
Gia chủ thuận hoà

      Vượng khí bền lâu
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T H Ạ C H  A N H  T Ó C  X A N H 

Công thành, danh toại

Với nguồn năng lượng dồi dào hơn 
bất kỳ loại đá Thạch Anh nào, Thạch 
Anh Tóc xanh sở hữu trường lục quang 
mạnh mẽ, đem lại nhiều vận may trong 
công danh, sự nghiệp.

 
 

Nhắc đến Thạch Anh Tóc Xanh là nhắc 
đến khả năng khai thông tâm trí con 
người, thúc đẩy suy nghĩ lạc quan, luôn 
hướng về những điều tích cực. Đây 
chính là bước đệm giúp người sở hữu 
gặt hái thành công trong công việc, khi 
những mối quan hệ xã hội được cải 
thiện và vun đắp hàng ngày.

G 1 0 4 T T X 2 2 B 1
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THẠCH ANH TÍM 
Năng lượng

cho tư duy và sự sáng tạo

Trong lịch sử, Thạch Anh Tím từng là loại đá được tôn sùng 
và ca ngợi nhiều nhất, có giá trị tương đương với Ruby, 
Emerald và Sapphire.

Thạch Anh Tím hỗ trợ tích cực cho não bộ, giúp giải toả 
căng thẳng, muộn phiền trong cuộc sống. Đây là “viên đá 
của người làm nghệ thuật”, như Leonardo Da Vinci đã từng 
khẳng định: “Năng lượng diệu kỳ của Thạch Anh Tím giúp 
giải phóng con người ta khỏi giới hạn, giải phóng bộ não, 
kích thích sự sáng tạo và dẫn lối con người đến ánh sáng của 
chân lý.”
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B Ộ  S Ư U  T Ậ P

T H Ạ C H  A N H  T Í M  2 0 2 2

G 1 0 2 T A T 2 2 M 1

G 1 0 4 T A T 2 2 M 1

G 1 0 2 T A T 2 2 M 2
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LAPIS LAZULI
Đá của Hoàng tộc
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Lapis Lazuli được biết đến là loại đá có giá trị cao, được sử 
dụng làm trang sức cho Hoàng gia, bởi chính màu sắc đặc 
biệt của mình – màu xanh của Hoàng tộc. Từ nhiều năm 
trước đây, người ta tin rằng Lapis Lazuli mang khả năng xua 
tan sự yếu đuối trong mỗi con người, thúc giục con người trở 
nên nhanh nhẹn, mạnh mẽ.

Với màu sắc gợi liên tưởng tới bầu trời kỳ diệu đầy những 
ánh sao đêm, Lapis Lazuli xua tan mệt mỏi, căng thẳng, đưa 
trí tưởng tượng con người vượt ra mọi giới hạn, không ngừng 
sáng tạo, tâm hồn rộng mở và đa chiều hơn.

G 1 0 4 L A P 2 2 B 1
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“
ĐÁ MẮT HỔ
Biểu tượng 

của 
Sức mạnh
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Trong văn hoá phương Đông, Đá Mắt Hổ được tin rằng mang 
đến may mắn, thịnh vượng, là biểu tượng của tiền tài. Trong 
khi đó, người Ấn Độ gọi Mắt Hổ là “đá thần”, với khả năng 
tăng thêm sức mạnh tinh thần, sự quyết đoán, ý chí vượt 
qua mọi thử thách để đạt đến thành công.

G 1 0 2 D M H 2 2 B 1
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MÃ NÃO ĐỎ

Theo quan niệm phong thuỷ, đá Mã Não là biểu tượng của 
sức khoẻ, sự sung túc và trường thọ. Ngoài ra tên gọi của Mã 
Não bắt nguồn từ Hy Lạp, “Achate” có nghĩa là hạnh phúc. 
Bằng cách hấp thụ năng lượng có hại, đá Mã Não bảo vệ con 
người khỏi những xung năng lượng, đem lại sự an toàn, là lá 
bùa may mắn và hạnh phúc. Bên cạnh đó, năng lượng của 
đá Mã Não cân bằng và hài hoà cơ thể, giảm căng thẳng, lo 
âu, truyền cảm hứng và sự sáng tạo cho con người.

Đá của sự trường thọ
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AVENTURINE
Bình an từ sâu thẳm
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G 1 0 2 A V E 2 2 M 1

G 1 0 4 A V E 2 2 M 1 

Aventurine được coi là viên đá may mắn, mang đến sự thoải 
mái, cân bằng, giảm căng thẳng và tăng cường sự tự tin, trí 
tưởng tượng, thúc đẩy sự phát triển trí não. Aventurine có 
khả năng làm dịu những khó khăn về tinh thần và mang lại 
bình an về nội tâm cho con người.
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ĐÁ VÂN GỖ
Biểu tượng 

của 

Sự kiên định
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Theo quan niệm phong thủy, Đá Vân Gỗ mang khả năng khơi 
dậy tiềm năng sống, bình ổn trường khí. Đá Vân Gỗ giúp con 
người giữ vững tinh thần, bình tĩnh hơn trước những tình 
huống căng thẳng, khó khăn. Loại đá này cũng thôi thúc ý 
chí của con người, tăng thêm sự vững tin và kiên định.

G 1 0 2 V G O 2 2 B 1
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G 1 0 2 T L N 2 2 M 1
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THẠCH LỰU NGỌC

Với sắc đỏ đặc trưng, Thạch Lựu Ngọc được mệnh danh là 
loại đá của tình yêu, với khả năng khơi dậy ngọn lửa đam mê 
trong tình yêu và sự phấn chấn trong tâm hồn. Sức mạnh 
của Thạch Lựu Ngọc biểu tượng cho lòng sắc son, chung 
thuỷ. Theo quan niệm phong thủy của người Á Đông, loại 
đá này sẽ xua tan mọi trắc trở, tiếp thêm năng lượng trong 
hôn nhân giúp đôi lứa sống trọn vẹn, viên mãn bên nhau 
suốt cuộc đời.

Biểu tượng của 

Tình yêu viên mãn
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ĐÁ NHŨ
VÀNG

Đá của sự

nhiệt thành
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G 1 0 2 D N V 2 2 M 1

G 1 0 2 D N V 2 2 B 1

G 1 0 2 D N V 2 2 S 1

Nhiều người tin rằng, Nhũ Vàng là viên đá của tham vọng. 
Loại đá này có khả năng thổi bùng ngọn lửa nhiệt thành 
trong mỗi người, giữ cho ngọn lửa ấy luôn rực cháy và truyền 
cảm hứng tới những người xung quanh. Đồng thời, Nhũ 
Vàng giúp cân bằng cảm xúc, loại bỏ những năng lượng và 
suy nghĩ tiêu cực, thôi thúc con người nỗ lực không ngừng để 
chạm tới thành công trong cuộc sống.
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ĐÁ OBSIDIAN ĐEN
Viên đá Thiền định

Người Hindu tin rằng Obsidian với sắc đen huyền bí chính là 
chất dẫn truyền năng lượng Trái Đất tới con người, là lá bùa 
hộ mệnh giúp mỗi chúng ta nhận thức những điểm yếu của 
mình. Obsidian được ứng dụng chủ yếu trong bộ môn thiền 
định, giúp khai mở luân xa, bảo vệ tâm trí khỏi năng lượng 
tiêu cực, loại bỏ sự phiền não khởi nguồn từ những nỗi sợ 
hãi, tức giận của cuộc sống thường ngày.
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G 1 0 2 B O B 2 2 S 1

G 1 0 4 B O B 2 2 B 1

G 1 0 2 B O B 2 2 M 1
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Hoa Núi Lửa
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Hoa Núi Lửa nổi bật với gam sắc màu Đen - Đỏ của sự kết 
hợp giữa Đá Obsidian Đen và Đá Nhũ Vàng, tựa như những 
dòng nham thạch núi lửa đang tuôn trào dữ dội, tượng trưng 
cho sức mạnh, quyền lực tối cao tạo nên một bức tranh vô 
cùng ấn tượng của thiên nhiên.

G 1 0 4 H N L 2 2 B 1
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NGỌC HOÀNG LONG
Biểu tượng của 

sự thông thái
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G 1 0 2 N H L 2 2 M 1

G 1 0 4 N H L 2 2 M 1

G 1 0 2 N H L 2 2 S 2

Theo quan niệm phong thủy, Ngọc Hoàng Long tượng trưng 
cho tinh thần, sức mạnh, sự thông tuệ, giúp con người vững 
vàng trước những khó khăn trong cuộc sống. Loại đá này 
mang khả năng giải tỏa phiền não và cân bằng cơ thể, nhờ 
vậy kéo dài thanh xuân của con người. Với màu vàng đặc 
trưng, Ngọc Hoàng Long được tin rằng sẽ mang đến vận khí, 
chiêu tài lộc, may mắn.
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SERPENTINE

Serpentine là khoáng chất đá bán quý, tên gọi bắt nguồn từ 
Serpens trong tiếng Latinh nghĩa “con rắn”, được khai thác 
nhiều ở các mỏ vùng Italia, Canada, Nga,… Theo quan niệm 
Á Đông, đá Serpentine là “lá chắn” năng lượng xấu, hạn chế 
tác động từ tia bức xạ từ trường, chuyển hóa năng lượng tốt, 
giúp tinh thần vững chắc, lạc quan. Với tone màu chủ đạo là 
xanh lá cây – màu của thiên nhiên, Serpentine tượng trưng 
cho sự phát triển, hòa thuận, mang lại cảm xúc an toàn, sinh 
lực .

Năng lượng “lá chắn”

G 1 0 2 S P T 2 2 B 1
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THẠCH ANH
CRYSTAL

Bộ sưu tập 

Gia chủ thuận hoà - Vượng khí bền lâu

CẦU THANG THẠCH ANH ĐÁ QUÝ
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R 1 0 2 X N 2 2 S 1 

B Ộ  S Ư U  T Ậ P

T H Ạ C H  A N H  C R Y S T A L
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PHA LÊXanh Ngọc

Lấy cảm hứng từ Crystal - Những viên pha lê mỏng manh, 
tinh khiết và luôn lấp lánh, kiêu kì đầy sức hút, Pha lê xanh 
ngọc là hiện thân của sự lãng mạn, bay bổng cho không gian 
sống. Pha lê xanh ngọc chinh phục người dùng bởi những 
giá trị ẩn chứa trong những hạt pha lê nhập khẩu từ Italy.
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THẠCH ANH
PREMIUM

Bộ sưu tập 

Gia chủ thuận hoà - Vượng khí bền lâu

CẦU THANG THẠCH ANH ĐÁ QUÝ
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P 1 0 4 T T 2 2 B 1

B Ộ  S Ư U  T Ậ P

T H Ạ C H  A N H  P R E M I U M
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XANH
THIÊN THANH 

Xanh Thiên Thanh là bức tranh sinh động mang đến đa dạng 
cảm xúc cho người nhìn. Trên cốt nền trắng là sự hoà hợp 
hoàn mỹ giữa 2 loại đá quý: Serpentine và Vàng Ngọc, tượng 
trưng cho sự giao thoa giữa Đất – Trời, mang hoà khí vào 
từng thềm bậc, kích thích và khơi dậy nguồn năng lượng dồi 
dào.
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THẠCH ANH
CLASSIC PLUS

Bộ sưu tập 

Gia chủ thuận hoà - Vượng khí bền lâu

CẦU THANG THẠCH ANH ĐÁ QUÝ
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VÀNG NGỌC 
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Đá Thạch anh Vàng Ngọc với sắc vàng sang trọng và khả 
năng truyền sáng tốt nên được sử dụng nhiều trong việc 
tạo điểm nhấn cho các công trình kiến trúc. Với tông màu 
chính là màu vàng sang trọng, xen lẫn các tinh thể dạng vảy 
màu trắng hồng nên đá Vàng Ngọc mang đậm phong cách 
kiến trúc hoàng gia ngày xưa. Đặc biệt, Cầu thang Thạch Anh 
Đá Quý Vàng Ngọc giúp mang ánh sáng vào toàn bộ căn 
phòng, tạo sự chú ý đặc biệt cho không gian sống.

S 1 0 4 V N 2 2 M 1
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THẠCH ANH
CLASSIC

Bộ sưu tập 

Gia chủ thuận hoà - Vượng khí bền lâu

CẦU THANG THẠCH ANH ĐÁ QUÝ
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TRẮNG
Ngọc trai
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B Ộ  S Ư U  T Ậ P

T H Ạ C H  A N H  C L A S S I C

C 1 0 3 2 2

C 1 0 4 2 2

C 1 0 2 2 2

Đá Thạch anh Trắng Ngọc Trai với tông màu trắng chủ đạo, 
có đa dạng các kích thước hạt thạch anh trắng khác nhau 
tạo nên mẫu đá đơn giản mà đẳng cấp, phù hợp với nhiều 
không gian. Màu trắng là gam màu có tác dụng vô cùng hiệu 
quả trong việc làm nổi bật các thiết kế nội thất và đồ trang 
trí. Là gam màu tượng trưng cho sự tươi sáng, mát mẻ, tràn 
đầy hy vọng. 

Đá Thạch anh Trắng Ngọc Trai toát lên vẻ tinh khiết nhẹ 
nhàng, dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội thất khác 
nhau. Chính vì điều đó đã đưa Trắng Ngọc Trai trở thành xu 
hướng trong thế giới đá ốp lát hiện nay.
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VÀNG
Ánh dương
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B Ộ  S Ư U  T Ậ P

T H Ạ C H  A N H  C L A S S I C

Đá Thạch anh Vàng Ánh Dương với sắc vàng là màu của sự 
năng động, suy nghĩ tích cực, vui vẻ và lạc quan. Theo phong 
thuỷ, màu vàng là màu của sự sung túc, thành công, giàu 
sang và phú quý. Đồng thời đem không khí hòa hợp đến 
từng thành viên trong gia đình, thu hút vận khí, mang lại sự 
thịnh vượng và may mắn cho người sử dụng.

Nằm trong bộ sưu tập dòng đá Classic – gốc thạch anh, 
Vàng Ánh Dương được biết đến là sản phẩm đá ốp lát sở 
hữu tone màu vàng nhẹ nhàng, lịch sự và trang nhã. Hơn 
nữa, Vàng Ánh Dương có độ bóng sáng cao, hạt thạch anh 
đồng nhất, khi ngắm nhìn Vàng Ánh Dương, sẽ khiến chúng 
ta sẽ liên tưởng ngay đến ánh nắng của mặt trời.

C 3 0 3 2 2
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XÁM
Ngân Hà
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B Ộ  S Ư U  T Ậ P

T H Ạ C H  A N H  C L A S S I C

Đá Thạch anh Xám Ngân Hà được ví như bầu trời đêm huyền 
ảo, mặt đá màu xám với sự kết hợp tinh tế từ hạt Thạch anh 
trắng, tạo nên dải trắng bạc kéo dài tựa như các ngôi sao lấp 
lánh. Với màu sắc trầm, bề mặt sáng bóng sang trọng, đá 
Thạch anh Xám Ngân Hà là sự lựa chọn hoàn hảo cho không 
gian nội thất hiện đại. Đặc biệt, Cầu thang Xám Ngân Hà 
mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính cho không gian sống.

C 2 0 3 2 2

C 2 0 4 2 2

C 7 0 3 2 2
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1. Gam màu sáng, vân sắc đá quý
Thạch anh Đá quý Khang Minh có gam màu trắng 
sáng từ đá thạch anh tự nhiên, điểm xuyết vân sắc 
đá quý, có khả năng hấp thụ và khuếch tán ánh 
sáng. Cầu thang làm từ Thạch anh & Đá quý giúp 
huyết mạch căn nhà như bừng sáng, đem tới sự 
tươi vui, bình an cho các thành viên trong gia đình.

2. Thạch anh và Đá quý: Vật liệu cao 
cấp, sang trọng
Thạch anh và Đá quý là các khoáng chất quý hiếm 
được kết tinh trong lòng đất, trải qua hàng triệu 
năm hấp thụ linh khí đất trời. Mỗi viên đá đều 
mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, là 
loại vật liệu có giá trị cao, làm nên sản phẩm cao 
cấp, khoáng đạt, sang trọng cho không gian nội 
thất, nâng cao giá trị cho ngôi nhà.

3. Giá trị phong thuỷ - Đá quý khơi 
nguồn vượng khí
Cầu thang được ốp lát bằng Thạch anh - Đá quý 
mang đến nét tươi sáng, nuôi dưỡng nguồn năng 
lượng phong thuỷ. Cầu thang Thạch anh Đá quý 
nâng niu từng bước chân của gia chủ, lan toả sinh 
khí, mang lại Vượng khí cho căn nhà. Những giá trị 
này được phát triển và tích lũy theo năm tháng, tạo 
ra Tài lộc bền vững cho gia chủ.

4. Sản phẩm hoàn thiện tại công 
trình.
Sản phẩm được sản xuất, chế tác tại nhà máy 
theo kích thước riêng của từng căn nhà. Được đội 
ngũ thợ ủy quyền có kỹ năng tốt thi công lắp đặt, 
nghiệm thu bàn giao.

5. Không lão hoá theo thời gian.
Sản phẩm có cốt đá không lão hoá. Có khả năng 
làm mới lại bề mặt sau nhiều năm sử dụng.

Sản phẩm bảo hành 36 tháng kể từ ngày hoàn 
thiện lắp đặt công trình.

5  G I Á  T R Ị  N Ổ I  B Ậ T 
Đ Á  T H Ạ C H  A N H

Khang Minh
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C H Ỉ  T I Ê U
C H Ấ T  L Ư Ợ N G

Độ bền uốn:   10.7 Mpa.

Độ mài mòn bề mặt:   33,67Ha

Độ chống bám bẩn:  Cấp 5

Độ cứng bề mặt:   6 Mohs

Cường độ nén:   75 Mpa

Khối lượng thể tích:   2.26 g/cm3

Độ hút nước:   2.9%
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SẢN PHẨM
LUXURY

Bộ sưu tập 

Được mệnh danh là “viên đá của thương gia”, Thạch Anh 
Vàng là biểu tượng của sự hưng thịnh, tài lộc, may mắn 
trong kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là tinh thể quý hiếm 
nhất trong các loại đá quý mang màu vàng. Trên thực tế, 
người kinh doanh, buôn bán luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho 
Thạch Anh Vàng, bởi khả năng thu hút tài lộc, gia tăng tài sản 
tích lũy cũng như mở ra những cơ hội tài chính hiếm có trong 
cuộc sống và công việc.

Là viên đá biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc, đá Thạch 
Anh Hồng giúp xoa dịu nỗi đau về mặt tình cảm, cải thiện 
mối quan hệ cho chủ nhân. Đá thạch anh hồng còn được coi 
là một loại đá có khả năng phòng bệnh và giúp cơ thể phục 
hồi mạnh mẽ. Trong làm ăn kinh doanh, đá thạch anh hồng 
mang đến nhiều may mắn; kích thích trí tưởng tượng, hỗ trợ 
đắc lực để đưa ra những ý tưởng, cách thức giải quyết vấn đề 
một cách sáng tạo nhất, nhanh nhất.

T H Ạ C H  A N H  V À N G T H Ạ C H  A N H  H Ồ N G

Khang Minh sản xuất theo đơn đặt hàng
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Theo quan điểm phong thủy, Thạch Anh Dây Tây giúp con 
người nảy sinh mối thiện cảm, gia tăng cảm xúc. Loại đá 
này giúp loại bỏ stress, dập tắt những cơn nóng giận, từ đó 
bảo vệ mối quan hệ của đôi lứa và hạnh phúc gia đình. Bởi 
vậy, loại đá này cũng được coi là đá của tình yêu, tăng cường 
năng lượng tích cực cho tình yêu và hôn nhân. 

Đá Peridot là loại đá quý được hình thành trong tự nhiên 
bởi magma trong tinh thể của núi lửa và của thiên thạch rơi 
xuống trái đất. Người ta tìm thấy loại đá này với màu olive 
hoặc vàng xanh nên loại đá này còn có tên gọi khác là “ngọc 
lục bảo chiều tà”.

Peridot gắn liền với sự huyền bí, có sức mạnh kiềm chế 
những cơn giận dữ vì vậy nó được gọi là viên đá tượng trưng 
cho lòng bao dung nhân hậu. Không chỉ thế, viên đá màu 
xanh này còn mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe, tài lộc,…

T H Ạ C H  A N H  D Â U  T Â Y P E R I D O T

www.khangminhstone.com       55



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
SHOWROOM HÀ NỘI
Map-marker-alt  SH19, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội
phone  0913 522 225

SHOWROOM TP. HỒ CHÍ MINH
Map-marker-alt  SR 207, Tầng 2, Trung tâm vật liệu nội thất C space, 
12-13 đường N1, khu thương mại Nam, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
phone  0906 210 662

SHOWROOM ĐÀ NẴNG
Map-marker-alt  26 Trịnh Đình Thảo, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
phone  0963 138 488

LIÊN HỆ
Tổng đài: 19000269
Email: thachanhkhangminh@khangminhgroup.com
Website: www.khangminhstone.com
Nhà máy: Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam


