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Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!

Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo, cán bộ và toàn thể công nhân viên của CÔNG TY TNHH KOSAXUMI 
VIỆT NAM (KOSAXUMI), chúng tôi xin gửi lời chào thân mật và lời chúc sức khỏe, thịnh vượng đến 
tất cả Quý khách hàng và Đối tác. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự đồng hành vững 
bền cũng như sự tin tưởng của Quý khách hàng và Đối tác đã ưu ái cho KOSAXUMI trong suốt 30 năm 
qua. 

Công ty chúng tôi xuất phát điểm là một đơn vị chuyên phân phối, cung cấp Nguyên liệu phụ gia chất 
độn cho hàng trăm công ty lớn nhỏ trong các ngành Nhựa, Cao su, Sơn, Phân bón, Ceramic ... khắp 
Việt Nam suốt ba thập kỷ qua, với sức trẻ đầy nhiệt huyết, luôn khát vọng vươn tới những giá trị tầm 
cao. Trải qua 30 năm hoạt động, phát triển và hòa mình vào nhịp biến chuyển của xu thế thời đại và 
đất nước;  KOSAXUMI ngày nay đã trở thành một trong những công ty danh tiếng về lĩnh vực sản xuất 
thi công sơn đá, sơn trang trí và cung cấp các nguyên liệu, phụ gia chất độn cho các ngành tại Việt Nam. 

Chúng tôi hiểu rằng, một công ty muốn phát triển ngày càng lớn mạnh, ngoài thế mạnh về nhân lực, 
giá trị thương hiệu tạo lập và tầm nhìn còn đòi hỏi yếu tố cốt lõi là sự hợp tác tin cậy của những người 
đồng hành. Vì lẽ đó, KOSAXUMI luôn luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; không 
ngừng nâng tầm giá trị công ty để xứng đáng trở thành một đối tác tiềm năng nhất. 

Chúng tôi mong muốn trong tương lai, những sản phẩm, dịch vụ của KOSAXUMI sẽ được Quý khách 
hàng và Đối tác tiếp tục đón nhận và hợp tác đầu tư. 

Một lần nữa, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của KOSAXUMI, chúng tôi chân thành 
cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Quý khách hàng, các Nhà đầu tư và Đối tác tiềm năng 
dành cho các dự án của công ty. KOSAXUMI luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, đón nhận mọi lời đề nghị 
hợp tác, đầu tư từ phía Quý khách hàng và các Đối tác. Kính chúc Quý khách hàng và các Đối tác sức 
khỏe, an khang, thịnh vượng!

Trân trọng!

LỜI MỞ ĐẦU
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THÔNG TIN CHUNG 
 Tên doanh nghiệp bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH KOSAXUMI VIỆT NAM

 

 Địa chỉ: 29 ngõ 68, phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
 Hotline:  0965.900.466
 Email: kosaxumi.fcm@gmail.com
 Website: kosaxumi.com

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: KOSAXUMI VIETNAM COMPANY LIMITED

KHAI THÁC VÀ 
SẢN XUẤT 

KHOÁNG SẢN

NGÀNH NGHỀ 
KINH DOANH 

CHÍNH

1

2

SẢN XUẤT SƠN

3
4

CUNG CẤP 
NGUYÊN VẬT LIỆU 

CÁC NGÀNH NHỰA, 
CAO SU, SƠN, PHÂN 

BÓN, CERAMIC,...

THI CÔNG 
HOÀN THIỆN 
CÔNG TRÌNH
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Nền tảng của thành công chính là cá nhân chủ động, sáng tạo, tập thể vững 
mạnh. Do đó, KOSAXUMI tạo điều kiện cho mọi cá nhân thể hiện tài năng, 
cá tính trong sự hòa hợp với tập thể, góp phần tạo nên thành công chung 
của doanh nghiệp. Các thành viên của KOSAXUMI luôn lấy văn hóa và các 
giá trị cốt lõi của Công ty làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi. Các 
thành viên trong ngôi nhà KOSAXUMI đều thượng tôn pháp luật, chấp hành 
nghiêm nội quy, quy chế Công ty; nỗ lực phấn đấu và đề cao tính tự giác, 
là nền tảng tạo nên sức mạnh và thành công. KOSAXUMI hướng tới sự hài 
hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cá nhân, thông qua xây dựng môi 
trường làm việc đoàn kết, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy 
tối đa tiềm năng của cá nhân phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

VĂN HÓA KOSAXUMI
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TẦM NHÌN
& SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
KOSAXUMI định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành song 
vẫn lựa chọn ngành nghề, sản phẩm phát triển chiều sâu phù 
hợp với từng thời kỳ; với cam kết uy tín, đẳng cấp chất lượng và 
thẩm mỹ hàng đầu trong bất kì sản phẩm dịch vụ nào mang tới 
cho Quý khách hàng.

SỨ MỆNH
KOSAXUMI cam kết không ngừng đổi mới phát triển, nhằm 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý, 
nâng cao chất lượng sống cho khách hàng, mang lại những 
giá trị tốt nhất cho cộng đồng. KOSAXUMI luôn chú trọng chất 
lượng sản phẩm, gìn giữ uy tin, mối quan hệ gắn bó với các đối 
tác, khách hàng, cùng phát triển, đem tới những giá trị sống 
mới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 Sáng tạo: trong sản xuất, đảm bảo chất lượng phù hợp thị 
hiếu và nhu cầu sử dụng thực tế của Khách hàng. 

 Am hiểu: Chuyên môn sâu sắc, để đưa ra những giải pháp 
thi công hoàn thiện công trình tiên tiến, hiện đại, phù hợp xu 
hướng và yêu cầu sử dụng. 

 Tận tâm: Đam mê nhiệt huyết, chu đáo, tận tâm trong mọi 
lĩnh vực hoạt động. 
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SƠN KOSAXUMI
“thân thiện môi trường”
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CHỨNG NHẬN
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CHỨNG NHẬN
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CHỨNG NHẬN
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
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Bộ phận 
bán hàng

Bộ phận 
QA/QC

Bộ phận 
marketing

Bộ phận 
thi công

Bộ phận 
quỹ

Bộ phận 
kho

Phòng 
tài chính kế 

toán

Phòng 
kỹ thuật

Phòng 
quản trị 
nhân sự

Phòng 
quản trị 
nhân sự

Phòng 
quản trị 
nhân sự

Phòng 
sản xuất

Phó giám đốc
tài chính

Phó giám đốc
sản xuất

Phó giám đốc
dự án

BAN GIÁM ĐỐC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

14KOSAXUMI PROFILE



CHẤT LƯỢNG
NHÂN SỰ

“TÀI SẢN QUÝ NHẤT CỦA 
KOSAXUMI CHÍNH LÀ CON NGƯỜI” 

Chính sách phát triển nhân sự của KOSAXUMI 

là luôn coi trọng và thu hút nhân tài “lấy nhân 
làm gốc”. Với định hướng trên, đội ngũ nhân 

sự của KOSAXUMI ngày càng gia tăng về số 

lượng và chất lượng cùng quy mô lớn mạnh 

của Công ty. KOSAXUMI có môi trường làm việc 

thân thiện, hiện đại, phát huy cao nhất năng lực 

của từng nhân viên, góp phần nâng cao thương 

hiệu, hình ảnh của Công ty với khách hàng. 

Đội ngũ công nhân viên của KOSAXUMI luôn 
tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn 
đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. 
Trong tương lai, để phát triển và mở rộng, Công 
ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp 
ứng theo yêu cầu thị trường.
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HỆ THỐNG SƠN CỦA KOSAXUMI
Nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường, Công ty KOSAXUMI đã cho ra mắt hệ thống sản phẩm 
sơn đá với đủ các dòng:
 Sơn đá cấu trúc đá Marble
 Sơn đá cấu trúc đá phiến - Kim sa.
 Sơn đá cấu trúc đá Granite
 Sơn đá cấu trúc rối Marble

Ngoài ra KOSAXUMI có thể tạo ra các bề mặt giống với các cấu trúc đá thật đáp ứng theo nhu
cầu của khách hàng và dự án riêng biệt.

CÁC DÒNG SƠN HIỆN TẠI CỦA KOSAXUMI
1. Sơn nội thất 
 Sơn bóng 
 Sơn siêu bóng 
Sơn mịn 
Sơn siêu trắng 
2. Sơn ngoại thất 
Sơn bóng 
Sơn siêu bóng 
Sơn mịn 
3. Sơn lót 
Sơn lót nội 
Sơn lót ngoại 

4. Sơn đặc biệt 
 Sơn chống thấm đa năng
 Chống thấm poly urethane 
 Sơn men sứ ( nội thất + ngoại thất) 
Sơn sàn công nghiệp ( lót + phủ) 
Sơn chống nóng
Sơn chống cháy
5. Sơn trang trí 
 Sơn đá / Sơn giả đá 
Sơn hiệu ứng ( bê tông, kim loại) 
Sơn nhũ trang trí
Sơn dát vàng
Keo phủ Kosa Nano Clear ( hiệu ứng lá sen)
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CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Ưu tiên hàng đầu của CÔNG TY TNHH KOSAXUMI VIỆT NAM là cam kết mang lại các sản 
phẩm sơn với chất lượng tốt nhất.

Cam kết đó thể hiện từ nguồn nguyên liệu thô, trình độ kỹ thuật của cán bộ, công nhân, dây 
chuyền công nghệ tiên tiến đến chế độ bảo hành sản phẩm ...

Với kinh nghiệm là nhà cũng cấp Nguyên liệu phụ gia chất độn cho hàng trăm công ty lớn 
nhỏ trong các ngành Nhựa, Cao su, Sơn, Phân bón, Ceramic … khắp Việt nam suốt ba thập 
kỷ. Trải qua hai thế hệ, chúng tôi đã luôn được sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng.

Tiêu chí kinh doanh:

“ SẢN PHẨM SIÊU BỀN - CẢI TIẾN SẢN PHẨM - PHỤC VỤ TỐT NHẤT- CHẤT LƯỢNG ƯU TIÊN “

          Ban lãnh đạo công ty
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA 
SƠN KOSAXUMI
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA 
SƠN KOSAXUMI

CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA 
SƠN KOSAXUMI

02

01

03

05

07

04

06

Tính an toàn

Tính thẩm mỹ

Tính nhiệt đới hóa

Tính linh hoạt

Tính đa dạng

Tính thông dụng

Tính kinh tế 

Sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên nên thân thiện môi trường. Không độc 
hại, không chứa VOC, không chứa chì, thủy ngân hay các chất độc hại 
khác. Tuyệt đối an toàn với người thi công và sử dụng.

Hiệu ứng trang trí mạnh mẽ, có thể tạo ra bề mặt giống đá tự nhiên đến 
hơn 95%.

Sơn đá KOSAXUMI Granite có thể thi công cho nhiều chi tiết phức tạp mà đá 
tự nhiên khó chế tác tạo hình và thi công như: các góc cạnh nhỏ, đường viền, 
hoa văn, phù điêu, họa tiết kiến trúc…

Phù hợp với khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió màu của Việt Nam. Độ bền của 
loại sơn đá KOSAXUMI Granite là từ 10 đến 20 năm.

Có thể sử dụng cho các bề mặt nền khác nhau như tường gạch xi măng, 
xốp, thạch cao, nhôm tấm, kính… Và có thể sơn màu tùy ý theo hình dáng 
công trình.

Màu sắc, cấu hình đa dạng có thể chọn lựa tùy theo sở thích cũng như yêu 
cầu về phong thủy của khách hàng.

Trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với đá tự nhiên nên khi sử dụng sẽ không 
làm tăng tải trọng của công trình, an toàn khi sử dụng. Hơn nữa giá thành 
lại rẻ hơn đá tự nhiên, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
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 Mô tả: 
• Sơn chống nóng NANO EXPANCEL: là loại sơn hệ nước 
một thành phần, được chế tạo màng có khả năng chịu 
khí hậu nóng bức, liên kết với phụ gia phản quang có 
cấu trúc tinh thể hình là xếp lớp, có khoảng trống bên 
trong, ngăn cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng, tạo 
thành thể đồng nhất bám chặt lên bề mặt mái tôn, 
tường ngăn, ngăn cản tia nắng mặt trời.
• Sơn chống nóng NANO EXPANCEL: chống nóng theo 
quy luật phản xạ ánh sáng và cách nhiệt đồng thời làm 
giảm nhiệt độ bề mặt vật liệu, làm tăng chênh lệch 

nhiệt độ bên ngoài mái tôn, tường ngăn cách không 
gian bên trong và bên ngoài. Nhiệt độ càng cao thì sự 
chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong nhà càng 
lớn. Với thời tiết nóng, khi nhiệt độ mái tôn lên đến 700C, 
nếu dùng Sơn chống nóng NANO EXPANCEL thì nhiệt 
độ bề mặt mái tôn giảm xuống 15-220C, còn nhiệt độ 
mái tôn khoảng 30-420C thì sẽ giảm xuống từ 5-80C. 
 
Đóng gói: Thùng : 18 lít / Lon : 5 lít
Định mức: 0,15 - 0,25 lít/m2, tùy theo bề mặt vật liệu
Số lớp: 01 - 02 lớp

NANO EXPANCEL
SƠN CHỐNG NÓNG CAO CẤP
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 Mô tả công dụng và đặc điểm: Là loại sơn độc đáo 
nhất, Sơn đá KOSAXUMI với những tính năng vượt trội 
trong ngành vật liệu xây dựng như: Vật liệu nhẹ có khả 
năng kháng nhiệt (ổn định nhiệt độ -50C -> 750C), kháng 
kiềm, chống rêu mốc, chống muối mặn (gió biển)... Với 
những nghiên cứu và phát minh vượt trội. Công ty 
TNHH KOSAXUMI đã cho ra đời sản phẩm sơn đá với 
chất lượng siêu bền có màu sắc đa dạng, tinh tế giống 
hệt như đá tự nhiên.

 Thành phần cấu tạo: 
     Chống thấm, rêu mốc
 Độ bám dính tốt
 Độ bền uốn cao
 Kháng kiềm hóa tốt
 Màu sắc đa dạng
 Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun
 Không độc hại, ít mùi, thân thiện với môi trường
 Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp

KOSA GRANITE
SƠN ĐÁ CAO CẤP
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SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP

 Các đặc tính nổi bật / vượt trội như:
 Đa dạng màu sắc: Sơn bóng nội thất cao cấp Satin 
Gloss có đến 1060 màu khác nhau thích hợp sử dụng cho  
mọi không gian kiến trúc. Chất lượng màu sắc luôn luôn 
ổn định, không bị phai màu. Tuy nhiên, lời khuyên là bạn 
không nên pha màu quá đậm để đảm bảo chất lượng 
màu sắc luôn tốt nhất
 Độ phủ tốt, dễ thi công: Sơn rất dễ thi công do có độ 
phủ tốt, nhanh khô, bề mặt của sơn luôn bền, không 

bong tróc, mịn màng, mầu sắc đẹp, màng sơn đanh cứng.
 Không độc hại, không cháy: Sơn bóng nội thất cao cấp 
Satin Gloss không chứa chì, thuỷ ngân và các chất độc có 
thể gây hại cho cơ thể khác vì vậy rất an toàn với người sử 
dụng lẫn người thi công.

Đóng gói: Thùng: 18 lít / Lon : 5 lít
Định mức: 0,15 - 0,25 lít/m2, tùy theo bề mặt vật liệu
Số lớp: 01 - 02 lớp

SATIN GLOSS
SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP
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SATIN CLOSS
SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP

PLATINUM
SƠN SIÊU BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP

 Thành phần:  Chất tạo màng Vinyl Latex, Titan Oxit,
các phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ.
 Độ phủ tốt, dễ dàng thi công:
     Nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với khí hậu nóng ẩm
của Việt Nam.
 Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu.
 Có độ bóng cao, rất dễ chùi rửa nên nhìn luôn mới, đẹp.
 Bề mặt sơn siêu bóng, bền, không bong tróc.
 Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công.

  Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy
ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người
thi công và sử dụng.

Đóng gói: Thùng : 18 lít / Lon : 5 lít
Định mức: 0,15 - 0,25 lít/m2, tùy theo bề mặt vật liệu
Số lớp: 01 - 02 lớp
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CONCRETE
SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG

SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP
METTALIC

SƠN HIỆU ỨNG KIM LOẠI

 Đặc điểm sản phẩm:


 Có cảm giác đặc biệt như giấy dán tường, nhưng 
không có những đường nối khi thi công sơn trang trí 
ánh kim. Không có chất gây hại cho sức khỏe con người 
và môi trường.

   Màu sắc phong phú, tông màu có thể điều tiết đậm 
nhạt theo nhu cầu của khách hàng.
  Sản phẩm đạt chứng nhận A+ về chất lượng sản 
phẩm đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người – là 
một sự lựa chọn hoàn hảo cho việc đảm bảo sức khỏe 
của trẻ em.
 Phạm vi sử dụng:
Có thể được sử dụng cho bề mặt đã xử lý phẳng.

   Sơn hiệu ứng kim loại là dòng sơn cao cấp của 
KOSAXUMI Paint. Sơn hiệu ứng kim loại có độ óng ánh 
của kim loại, màu sắc trang nhã và sang trọng. Tay sờ 
trực tiếp có cảm giác bóng mịn, dễ chịu, có hiệu ứng đổi 
màu thông qua cách thi công tạo hiệu ứng bề mặt.
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 Tính kháng kiềm cao:   Sơn lót kháng kiềm ngoại 
thất cao cấp SEALER có tác dụng kháng kiềm tuyệt vời 
nhất là đối với vôi vữa, xi măng, bên cạnh đó, sản phẩm 
có khả năng chống thấm hiệu quả cho các bề mặt bê 
tông xi măng, rất phù hợp với tất cả các điều kiện thời 
tiết khí hậu Việt Nam, nới có độ ẩm lớn do là vùng nhiệt 
đới gió mùa, vùng biển có hơi nước mặn
 Làm tăng độ bền liên kết:  Lớp sơn chống được 
bong rộp, giữ cho lớp sơn bền chặt với thời gian, làm bật 
nên các loại sơn phủ trang trí phía trên của  KOSAXUMI

 Thi công dễ dàng:   Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 
cao cấp SEALER khô nhanh, có khả năng làm tăng độ 
bền lớp sơn phủ do đó rất dễ thi công và đăc biêt thuận 
lợi ở điều kiện bình thường.
 An toàn tuyệt đối:  Không cháy, không độc hại, 
không chứa chì hay thủy ngân là những ưu điểm lớn 
của dòng sơn KOSAXUMI, tất cả các hóa chất độc hại 
đều không tồn tại trong sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp 
SEALER nên rất an toàn với người thi công cùng người 
sử dụng.

SEALER
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM 
NGOẠI THẤT CAO CẤP
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CONCRETE
SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG

SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP CONCRETE
SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG

POLY URETHANE

 Thành phần: 
 100% Acrylic
 Đá Granite tự nhiên Đá Thạch Anh
 Khoáng chất
 Độ bền: Sơn Men bảo vệ công trình
 Ngoại thất 10 năm
 Nội thất 20 năm
 Bề mặt áp dụng:
Sơn hiệu ứng bê tông có khả năng kết dính tốt trên các 

bề mặt như: xi-măng, thạch cao, ván ép,... có khả năng 
gia cố, sửa chữa các lỗi xây dựng cơ bản.
 Các đặc tính nổi bật / vượt trội như:
 Chống thấm, rêu mốc - Kháng kiềm hóa tốt
 Độ bám dính tốt - Độ bền uốn cao
 Tỷ trọng thấp, giảm rơi vật tư trong quá trình phun
 Màu sắc đa dạng
 Không độc hại, ít mùi, than thiện với môi trường
 Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp
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POLY URETHANE
CHỐNG THẤM POLY ETHANE

SATIN CLOSS
SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤPPOLY URETHANE

CHỐNG THẤM POLY URETHANE

 Chống thấm hiệu quả: Màng sơn có tính năng 
chống thấm vượt trội có được vì những cấu tạo từ các 
hợp chất đặc biệt, được sử dụng làm chất chống thấm 
vô cùng hiệu quả.  Bên cạnh tác dụng ngăn chặn sự 
thấm nước từ ngoài vào, thì bề mặt được sơn với sơn 
chống thấm Poly Urethane vẫn có thể bốc hơi nước dễ 
dàng, ngăn sự đọng nước, đảm bảo luôn khô thoáng.
 Độ bền vững cao: Sơn chống thấm Poly Urethane 
thích hợp cho tường bê tông, nền nhà, xi măng  và 
chúng đều có độ bền vững đã được thử nghiệm ở các 

toà nhà cao tầng và chúng vẫn bền vững sau 15 năm 
sử dụng.
 An toàn tuyệt đối:  Sơn chống thấm Poly Urethane 
là sản phẩm rất an toàn để sử dụng vì không chưa chì, 
thủy ngân hay nhiều chất có thể gây độc hại và không 
thể cháy.
Đóng gói: Thùng : 18 lít / Lon : 5 lít
Định mức: 0,15 - 0,25 lít/m2, tùy theo bề mặt vật liệu, 
tùy theo bề mặt vật liệu
Số lớp: 01 - 02 lớp
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MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI -  ĐA TỐN, GIA LÂM, HÀ NỘI
MÃ MẦU: KGS 22-107

1
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CHUNG CƯ CAO CẤP BERRIVER JARDIN - 390 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN, HÀ NỘI2

3 THÀNH CÔNG RESIDENCE - 345 ĐỘI CẤN, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

MÃ MẦU: KGS22-112

MÃ MẦU: KGS22-203
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CHUNG CƯ CAO CẤP GOLDEN PARK - SỐ 2 PHẠM VĂN BẠCH, YÊN HOÀ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - 43 HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI4

5

MÃ MẦU: KGS22-110

MÃ MẦU: KGS22-309
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CHUNG CƯ CAO CẤP KOSMO TÂY HỒ - 40 XUÂN LA, TÂY HỒ, HÀ NỘI6

7 CÔNG TRÌNH D’CAPITAL - SỐ 1 TRẦN DUY HƯNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

MÃ MẦU: KGS22-108

MÃ MẦU: KGS22-111
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THE SAPPHIRE MANSIONS BUILDING - SỐ 1 BẾN ĐOAN, HỒNG GAI, TP HẠ LONG, QUẢNG NINH

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ TẠI HUYỆN ỨNG HOÀ, HÀ NỘI

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

8

9

MÃ MẦU: KGS22-201

MÃ MẦU : KGS22-202
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BIỆT THỰ SÂN GOLF HOÀNG GIA - YÊN MÔ, NINH BÌNH

10

11

BIỆT THỰ TẠI KHU ĐÔ THỊ CẦU BƯƠU, THANH TRÌ, HÀ NỘI
MÃ MẦU: KGS22-204

MÃ MẦU: KGS22-107
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BIỆT THỰ TẠI KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

TỔ HỢP BIỆT THỰ 03,06,09,10 ĐƯỜNG BẰNG LĂNG 3, KHU ĐÔ THỊ VINHOMES RIVERSIDE, 
VIỆT HƯNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI

12

13

MÃ MẦU: KGS22-204

MÃ MẦU: KGS22-101
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TỔ HỢP BIỆT THỰ 03,06,09,10 ĐƯỜNG BẰNG LĂNG 3, KHU ĐÔ THỊ VINHOMES RIVERSIDE, 
VIỆT HƯNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI

BIỆT THỰ TẠI CIPUTRA 02, TÂY HỒ, HÀ NỘI14

BIỆT THỰ DOANH NGHIỆP HOÀNG SƠN - THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH15

MÃ MẦU: KGS22-107

MÃ MẦU: KGS22-204
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MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

16 BIỆT THỰ TẠI THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, HÀ NAM

BIỆT THỰ TẠI ĐƯỜNG C3, KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA 1, TÂY HỒ, HÀ NỘI17

MÃ MẦU: KGS22-204
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CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN TẠI LONG BIÊN, HÀ NỘI

BIỆT THỰ TẠI NGÕ 310 ĐƯỜNG NGHI TÀM, YÊN PHỤ, TÂY HỒ, HÀ NỘI18

19

MÃ MẦU: KGS22-105

MÃ MẦU: KGS22-206
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MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN TẠI THÀNH PHỐ VĨNH PHÚC20

CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN TẠI THỊ TRẤN PHÙNG, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI21

MÃ MẦU: KGS22-107

MÃ MẦU: KGS22-102
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CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN TẠI 60 HÀ HUY TẬP, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH22

23 SƠN NHŨ VÀNG TẠI BIỆT THỰ LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

MÃ MẦU: KGS22-101

MÃ MẦU: RS999
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MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH CẦU KÍNH TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA24

25 SƠN HIỆU ỨNG NGỌC TRAI CÔNG TRÌNH DIAMOND CROWN
LÔ 3C LÊ HỒNG PHONG, HẢI PHÒNG

MÃ MẦU: RS999

40KOSAXUMI PROFILE



SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG TẠI TOÀ NHÀ SUNSHINE CITY, TÂY HỒ, HÀ NỘI

SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG - SỐ 4 PHẠM NGŨ LÃO, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI26

27
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MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG - P.1501, CHUNG CƯ ROMAN PLAZA, TỐ HỮU, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI28

SHOP NÓN SƠN - SỐ 02 QUÁN SỨ, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI29
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30 BIỆT THỰ SỐ 462 AN DƯƠNG VƯƠNG, QUẢNG PHÚ, THANH HÓA
MÃ MẦU: KGS22-107
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30

SƠN HIỆU ỨNG SÀN ỨNG DỤNG CẦU THANG - VINHOMES THĂNG LONG

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

31
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CÔNG TY TNHH KOSAXUMI 
VIỆT NAM

HỆ GIẢ ĐÁ 
MARBLE
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT CAC03
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PHÒNG THÍ NGHIỆM
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CÔNG TY TNHH KOSAXUMI VIỆT NAM
 29 ngõ 68 phố Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
 Email: kosaxumi.fcm@gmail.com
 Website: kosaxumi.com
 Hotline:  0965.900.466


