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THƯ NGỎ

THƯ NGỎ 

Công ty cổ phần Xây dựng HS Việt Nam - HS STONE là Đơn vị cung cấp giải pháp tổng 

thể về đá ốp lát: Từ tư vấn sản phẩm, thiết kế, đến gia công sản xuất, thi công lắp đặt 

hoàn thiện.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp gồm các kỹ sư thiết kế & thi công dày kinh nghiệm, 

đội ngũ công nhân lành nghề; Trang thiết bị máy móc, nhà xưởng hiện đại; Hệ thống đối 

tác chiến lược là các công ty khai thác đá lớn trên thế giới đến từ Ý, Tây Ban Nha, Ấn độ, 

Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập... HS STONE đã và đang là một trong những đơn vị hàng đầu 

làm hài lòng khách hàng về chất lượng, kỹ mỹ thuật cũng như tiến độ.

Bằng năng lực và tâm huyết nghề nghiệp cùng sự cầu thị, HS STONE đã nhận được sự tín 

nhiệm của nhiều khách hàng trên cả nước với những dự án, công trình từ đơn giản tới cầu 

kỳ, phức tạp, đòi hỏi tiêu chí cao nhất.

Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chuẩn hướng tới”, HS SONE mong 

nhận được sự giao trọn niềm tin từ Quý khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HS VIỆT NAM
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Đá Cẩm Thạch - Marble
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Nhà khách quân đội 33/C
Wyndham Soleil Đà Nẵng
Four Points by Sheraton
Water Front Phú Quốc
Nikko Hải Phòng
789 Tower
Các dự án Biệt thự Gia đình
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THÔNG TIN CHUNG

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Thông tin chung

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
Công ty Cổ phần xây dựng HS Việt Nam HSS-
TONE là Đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể 
về đá ốp lát: Từ tư vấn sản phẩm chúng tôi 
luôn lựa chọn vật liệu tốt nhất, thiết kế màu 
sắc vân hoa , đến gia công sản xuất tỉ mỉ, thi 
công lắp đặt hoàn thiện.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp gồm các 
kỹ sư thiết kế & thi công dày kinh nghiệm, đội 
ngũ công nhân lành nghề; Trang thiết bị máy 
móc, nhà xưởng hiện đại; Hệ thống đối tác 
chiến lược là các công ty khai thác đá lớn trên 
thế giới đến từ Ý,Tây Ban Nha, Ấn độ, Brazil, 
Thổ Nhi Kỳ, Ai Cập.. . HSSTONE đã và đang là 
một trong những đơn vị hàng đầu làm hài 
lòng khách hàng về chất lượng, kỹ mỹ thuật 
cũng như tiến độ.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Khách hàng cung cấp hồ sơ dự án hoặc một 
bản phác thảo, chúng tôi phản hồi lại sau 24h

LỰA CHỌN VẬT LIỆU
Chúng tôi tư vấn bảng mẫu nguyên liệu để 
khách hàng lựa chọn

ĐO ĐẠC & KHẢO SÁT
Sau khi thống nhất báo giá, chúng tôi sẽ kiểm 
tra thực tế, lên bản vẽ chi tiết và biện pháp thi 
công và sản xuất tại nhà máy

LẮP ĐẶT & HOÀN THIỆN
Đội ngũ thi công lắp đặt chuyên nghiệp và tay 
nghề cao sẽ đảm bảo chất lượng công trình

Bằng năng lực và tâm 
huyết nghề nghiệp cùng 
sự cầu thị, HSSTONE đã 
nhận được sự tín nhiệm 
của nhiều khách hàng 
trên cả nước với những 
dự án, công trình từ đơn 
giản tới cầu kỳ, phức tạp, 
đòi hỏi tiêu chí cao nhất.

Với phương châm, sự hài 
lòng của khách hàng là 
tiêu chuẩn của chúng tôi, 
HSSTONE mong nhận 
được sự giao trọn niềm 
tin từ quý khách hàng.
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I. HỒ SƠ PHÁP LÝ
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Quá trình Hình thành

HỒ SƠ PHÁP LÝ  | Quá trình hình thànhI

2016

2020

2017

2018

Công ty Cổ phần 
Xây dựng HS Việt 
Nam được thành lập 
là đơn vị thi công đá 
tự nhiên quy mô vừa 
và nhỏ

Tham gia thi công 
nhiều công trình dân 
sinh trên khắp cả 
nước. Trở thành đối 
tác của nhiều đơn vị 
thiết kế nội thất

Trở thành một trong 
những nhà thầu thi 
công đá hàng đầu 
Việt Nam. Tiếp tục 
hợp tác với các Chủ 
đầu tư lớn trên thị 
trường

  Đánh dấu bước 
chuyển mình mạnh 
mẽ khi được các Chủ 
đầu tư tin tưởng lựa 
chọn thi công những 
công trình trọng 
điểm.
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Doanh thu

HỒ SƠ PHÁP LÝ  |  Hồ sơ Tài chínhI

Trong suốt quá trình phát triển, HS STONE nhận được sự 
tin tưởng từ các Chủ đầu tư và đối tác liên tục đảm nhiệm 
thi công nhiều dự án lớn như: Nikko, Four Point by Sher-
aton, Tân Hoàng Minh,... Với chiến lược kinh doanh phù 
hợp cùng các điều kiện thuận lợi về con người, thiết bị và 
kỹ thuật, tốc độ tăng trưởng của HS STONE ngày một phát 
triển vượt bậc, khẳng định vị thế và uy tín là một trong 
những nhà thầu thi công đá hiệu quả trên thị trường Việt 
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II. HỒ SƠ NĂNG LỰC
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Sơ đồ Tổ chức

HỒ SƠ NĂNG LỰC  | Sơ đồ tổ chức

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAN CHỈ HUY DỰ ÁN CHI NHÁNH - VP ĐẠI DIỆN

PHÒNG

Marketing 
& 

Kinh Doanh

Hành

Chính

Kho

Kỹ

Thuật

Các

Tổ

Sản 

Xuất

Kỹ

Thuật

Hiện

Trường

Các

Tổ

Thi

Công

PHÒNG

Kinh Tế

Khối Lượng

PHÒNG

Kế Hoạch

Vật Tư

PHÒNG
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PHÒNG
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II

HS STONE quy tụ được đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ 
thuật và công nhân có trình độ, tay nghề cao, thâm 
niên hàng chục năm trong lĩnh vực xây dựng hoàn 
thiện đá ốp lát:
- Đại học & sau đại học: 30 người
- Công nhân bậc 03 trở lên : 200 người
- Cao đẳng & chuyên nghiệp: 20 người
- Lao động phổ thông: 300 người

Bên cạnh đó là  trang bị các máy móc thiết bị phục 
vụ thi công,  hệ thống quy trình, hướng dẫn bài 
bản, chuyên nghiệp.
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Công ty Thành viên

CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN TOÀN CẦU CÔNG TY TNHH DECORSTONE VIỆT NAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC  | Công ty thành viênII

HS STONE hoạt động dựa trên sự đa dạng của hệ sinh thái doanh 
nghiệp gồm 2 Công ty thành viên: Công ty TNHH Đá tự nhiên Toàn 
Cầu và Công ty TNHH Decorstone Việt Nam

Công ty TNHH Đá tự nhiên 
Toàn Cầu - HTC STONE 
công ty thành viên của HS 
STONE, là kho dự trữ và 
cung cấp vật tư tại thị 
trường Miền Bắc. 

HTC STONE thành lập năm 
2015, tên viết tắt của doanh 
nghiệp là GLOBAL STONE 
CO.,LTD. Khởi đầu với quy 
mô cung cấp vật liệu cho 
các nhà thầu vừa và nhỏ.

HTC STONE liên kết với các 
đơn vị khai thác đá trong và 
ngoài nước, các đơn vị xuất 
nhập khẩu trên toàn thế 
giới.

Nhờ định hướng đúng đắn, 
hội đủ yếu tố con người – 
công nghệ HTC STONE đã 
nhanh chóng khẳng định vị 
thế của mình. 

Đầu năm 2020, HTC STONE 
trở thành đơn vị uy tín – tin 
cậy hàng đầu trong lĩnh vực 
đá tự nhiên tại Việt Nam. 

Công ty TNHH Decorstone 
lViệt Nam - là   đơn vị phục 
vụ xuất nhập khẩu và thi 
công đá tại thì trường nước 
ngoài của HS STONE.

DECORSTONE CO., LTD 
thành lập năm 2016, với 
quy mô xuất nhập khẩu đá 
Quốc tế.

Giai đoạn 2018 - 2020 đánh 
dấu bước nhảy vọt của 
Decorstone trên thị trường. 
Thương hiện Decor Stone 
đã xuất hiện trên các nước 
Đông Nam Á và thị trường 
Ấn Độ, Brazil, Italia,... 

Decor Stone là đơn vị chủ 
chốt trên thị trường thế giới 
trong hệ sinh thái HTC 
STONE - HS STONE - 
DECORSTONE đáp ứng 
nhu cầu xuất nhập khẩu vật 
liệu và phục vụ thi công các 
công trình nước ngoài. 
Decor Stone là mũi nhọn 
mang thương hiệu đá Việt 
Nam ra thị trường Thế Giới.



Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lựcwww.hsstone.vn www.hsstone.vn20 21

Kho dự trữ vật liệu

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Kho lưu trữ vật liệuII

Khu vực miền Bắc

DECORSTONE - Số 4 Chu 
Văn An, Hà Đông, Hà Nội
HTC STONE - 136 Đức Giang, 
Long Biên, Hà Nội
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KHO LƯU TRỮ KHU VỰC MIỀN TRUNG

KHO LƯU TRỮ KHU VỰC MIỀN NAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Kho lưu trữ vật liệuII

Trần Hưng Đạo, Điện Bàn, Quảng Nam

Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
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Năng lực thi công

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Năng lực thi côngII

»  Máy mài tay: 70 chiếc
»  Máy cắt tay: 50 chiếc
»  Máy đánh bóng tay: 30 chiếc
»  Máy toàn đạc: 20 chiếc
»  Máy đánh bóng sàn: 30 chiếc
»  Máy cắt 45 độ: 10 chiếc

Máy móc thiết bị:
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Năng lực thi công

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Năng lực thi côngII
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Năng lực sản xuất

2

HÌNH ẢNH THỰC TẾ GIA CÔNG TẠI XƯỞNG

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Năng lực sản xuấtII

Máy móc thiết bị:

»  Máy cắt cầu: 7 chiếc
»  Máy vát cạnh: 5chiếc
»  Máy cắt Water Jet: 3chiếc
»  Máy đục 2 đầu: 3 chiếc
»  Máy chạy phào: 5 chiếc
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HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Năng lực sản xuấtII
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LAYOUT đá tại xưởng

Đá tại xưởng sản xuất của HS STONE sau khi được gia công sẽ 
trải layout đá để nghiệm thu trước khi chuyển tới công trình.

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Năng lực sản xuấtII
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An toàn lao động

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN,
SỨC KHOẺ, MÔI TRƯỜNG 

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  An toàn lao độngII

Tại HS STONE, công tác 
an toàn lao động luôn 
được đầu tư và cải tiến 
không ngừng. Vấn đề an 
toàn lao động và sức 
khoẻ nghề nghiệp là 
điều kiện tiên quyết cho 
toàn bộ hoạt động của 
công ty.

Đối với HS STONE, dự 
án chỉ được đánh giá 

thành công khi đáp ứng 
đầy đủ vấn đề an toàn 
lao động và tính hiệu 
quả.

Công trình của HS 
STONE luôn tuân thủ 
các yêu cầu của Luật 
pháp Việt Nam, theo 
quy định của HS STONE 
đã xây dựng và theo yêu 
cầu của các đối tác
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Đối tác & Khách hàng

HỒ SƠ NĂNG LỰC  |  Đối tác & Khách hàngII
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III. SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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Đá nhân tạo gốc thạch anh hay còn gọi là đá Quartz là loại đá được tạo thành từ 90 – 95% là bột đá thạch anh tự nhiên 
được kết dính với nhau bởi nhựa polymer cùng các thành phần tạo màu sắc. 

Đá nhân tạo gốc thạch anh được hình thành khi đem nung nóng hợp chất trên ở nhiệt độ cao, rung ép chân không để 
định hình và loại bỏ hoàn toàn các lỗ khí giúp đá có độ cứng cao, gần như ngang bằng với đá thạch anh tự nhiên. Đá nhân tạo 
gốc thạch anh có độ cứng cao cùng các đường vân đẹp, bắt mắt đáp ứng được thị hiếu của người dùng.

ƯU ĐIỂM CỦA ĐÁ NHÂN TẠO

• Đá nhân tạo có giá thành rẻ và trọng lượng nhẹ hơn so với một số dòng đá tự nhiên.

• Màu sắc đồng đều và do ý muốn của con người nên có thể dễ dàng tìm được các tấm đá có đường nét hoa văn giống 
nhau. Đây là điều đá tự nhiên rất khó làm được.

• Đá nhân tạo gốc thạch anh có độ cứng cao, đạt thang điểm 7/10 trong bảng đo độ cứng Mohs.

NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐÁ NHÂN TẠO

• Không sử dụng được cho các hạng mục ngoại thất, những nơi phải chịu tác động của môi trường do khả năng chống 
thấm, chống ám ố kém hơn đá tự nhiên.

• Gần như không có khả năng đánh bóng lại sau một thời gian dài sử dụng.

• Khả năng chống thấm chống ám ố kém. Nếu không được vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên thì bề mặt đá rất dễ bị ám ố, 
xỉn màu gây mất thẩm mỹ cho hạng mục ốp đá.

• Không có được độ sáng bóng cao như đá tự nhiên.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ 

• Đá nhân tạo gốc thạch anh được ứng dụng nhiều trong các hạng mục nội thất. Không nên sử dụng cho các hạng mục 
ngoại thất do khả năng chịu các tác động khắc nghiệt của môi trường tự nhiên kém.

• và làm bàn ăn. Đá có độ cứng cao, khả năng chống bám bẩn tốt, dể dàng vệ sinh bề mặt đá và có đường nét hoa văn độc 
đáo, đồng đều nhau.

• Ốp phòng khách: Với rất nhiều mẫu đá có đường vân độc đáo, màu sắc bắt mắt và giá thành phải chăng nên cũng được 
rất nhiều quý khách hàng lựa chọn làm vách tivi, ốp tường phòng khách .

• Ốp quầy bar và bàn lễ tân: Không chỉ nhiều sự lựa chọn, đá thạch anh nhân tạo mang đến vẻ đẹp tươi mới, sang trọng 
đẳng cấp cho không gian sử dụng, chính vì thế mà chúng luôn được lựa chọn làm tâm điểm như quầy bar, bàn lễ tân.

ĐÁ THẠCH ANH NHÂN TẠO
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C3105-CASLA CLOUDY C4246-CASLA MYSTERY

C4145-MARINA C 4143 - MARIO

C4204-CALACATTA CLASSIC C4202-CALACATTA GOLD
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ĐÁ THẠCH ANH TỰ  NHIÊN

Đá Thạch Anh là một loại đá biến chất được tạo thành gần như hoàn toàn từ khoáng thạch anh. Thạch anh hình thành trong 
địa chất của nó bắt nguồn từ những hạt cát nhỏ, có thể ở bãi biển, cồn cát hoặc sa mạc, lòng sông.

Theo thời gian hạt cát bị nén lại và dính vào nhau tạo thành đá sa thạch. Nếu đá sa thạch bị vùi sâu hơn nữa bên dưới các 
lớp đá, nó sẽ nóng hơn và bị dồn nén nhiều hơn. Với đủ nhiệt độ và áp suất, các hạt cát sẽ mất đi hình dạng ban đầu và tan dần 
vào các vùng lân cận của chúng, tạo thành khối đá dày đặc, siêu cứng và siêu bền. Nói dễ hiểu hơn quá trình này tương tự như 
các bông tuyết riêng lẻ hợp nhất thành tảng băng rắn.

Thạch anh thường có gam màu trắng hoặc màu sáng vì cát thạch anh có màu sáng. Các khoáng chất bổ sung vào thành 
phần hóa học của nó do nước ngầm mang theo có thể tạo ra các màu sắc khác nhau như màu xanh lục, xanh lam, đỏ sawsrt… Đá 
thạch anh Mandala hay macaubas là một trong những ví dụ về màu sắc sống động.

Thạch anh hình thành ở khắp nơi trên hành tinh và các mỏ đá thạch anh được phân bổ nhiều nhất tại Brazil, ngoài ra còn có 
các nước lân cận như Hoa kỳ, Thụy Điển, Canada, Na Uy, Ấn Độ và Ý… đặc biệt là tại dãy núi Medicine Bow ở Wyoming có những 
khối thạch anh trắng nhô lên khỏi địa hình rất ẩn tượng và nổi tiếng trên toàn thế giới.

TÍNH CHẤT CỦA ĐÁ THẠCH ANH

Đá Thạch Anh có những đặc tính riêng biệt giúp bạn có thể giúp bạn dễ dàng phân biệt với các khoáng chất khác. Cụ thể 
như:

ĐỘ CỨNG

Bạn không cần phải là một nhà địa chất học để có thể đánh giá chính xác được độ cứng độ bền của thạch anh nhưng chính 
độ cứng của nó lại là yếu tố giúp bạn dễ dàng phân biệt được thạch anh với những loại đá khác. Thạch anh có chỉ số 7 trên 
thang độ cứng Mohs.

KHÁNG AXIT

Đá Thạch Anh không bị ăn mòn bởi dung dịch axit như nước chanh hoặc giấm ăn. Nếu một loại đá nói là thạch anh nhưng 
lại bị ăn mòn axit đó là thạch anh giả. Mặt khác đá cẩm thạch hoặc dolomitic có thể bị ảnh hưởng vì các axit này. Nhưng thạch 
anh sẽ không bị ăn mòn chút nào từ axit nhà bếp thông thường.

ĐỘ XỐP

Đá Thạch Anh có một loạt các mức độ xốp khác nhau ví dụ như Taj Mahal hoặc Sea Pearl đã bị biến chất rất nhiều và các 
khoáng chất được kết dính chặt chẽ với nhau nên chúng có độ xốp thấp. White Macaubas và Calacatta Macaubas đã chịu áp lực 
ít hơn, vì vậy chúng có độ xốp lớn hơn.

ỨNG DỤNG CỦA ĐÁ THẠCH ANH TRONG ĐỜI SỐNG

+ Tranh đá thạch anh: Thổi hồn vào cho công trình, tranh đá thạch anh được chế tác hoàn toàn tự nhiên như một tuyệt tác, 
sở hữu đường vân tinh tế, tranh đá thạch anh mang đến sự sang trọng bậc nhất cho không gian sử dụng. Khi làm tranh đá, 
người ta sẽ lựa chọn 2 tấm đá thạch anh đối vân nhau mang đến sự độc đáo, độc nhất và độc quyền cho phòng khách của bạn

+ Bàn bếp, bàn ăn: Đá thạch anh trong hạng mục này là một sự lựa chọn hoàn hảo, đặc tính nổi trội của đá nêu trên cho phép 
sự tác động của con người lên bề mặt đá. Chúng sáng bóng, chống trầy xước, những vết ám ố do thức ăn, đồ uống, thực phẩm 
chứa a xít như chanh, giấm… thực sự không là gì so với độ bền bỉ của thạch anh.

+ Bàn trà: Không ồn ào náo nhiệt, phô diễn vẻ đẹp bằng những ứng dụng ốp lát tranh đá trang trí, đá ốp tường phòng 
khách, đá thạch anh có thể mang đến không gian thư thái dễ chịu hơn với bàn trà nhỏ, đơn giản mà tinh tế. Đá thạch anh mang 
đến nguồn năng lượng tích cực giúp cho tinh thần dễ chịu, thoải mái hơn. Dùng loại đá này làm bàn trà mang đến phong vị lớn 
lao của cuộc sống, mang đến đời sống tinh thần phong phú và tươi đẹp hơn.
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QUARTZ BLUE FIRE QUARTZ CRISTAL WHITEQUARTZ BLUE ROMA QUARTZ GALAPA GOSQUARTZ BLUE VELVET QUARTZ GRAND CANYON

QUARTZ KARAHARI QUARTZ MANDALA BLACKQUARTZ KAYRUS QUARTZ ROYAL GREENQUARTZ SETTE MARI QUARTZ TAMARINOPOL
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ĐÁ CẨM THẠCH - MABLE
Đá marble (hay còn gọi là đá cẩm thạch) là một loại đá biến chất từ đá vôi có cấu tạo không phân phiến. Thành phần chủ yếu 

của nó là canxit (dạng kết tinh của cacbonat canxi, CaCo3)

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÁ MARBLE TỰ NHIÊN 

Đá Marble có nhiều chủng loại khác nhau tạo nên các mẫu có đường vân và màu sắc riêng độc đáo của từng vùng khai thác. 
Nhưng chúng có chung một số đặc điểm nổi bật dễ nhận biết dưới đây: 

VÂN ĐÁ MARBLE

Mỗi tấm đá Marble cắt ra đều là duy nhất, tức là quý khách sẽ rất khó để tìm được một viên đá có họa tiết đường vân giống 
nhau. Điều này cũng giống với hầu hết các mẫu đá tự nhiên khác. 

MÀU SẮC CỦA ĐÁ MARBLE

Đá Cẩm Thạch rất đa dạng về màu sắc như : Trắng, Kem, Đen, Tím, Xám, Xanh, Vàng …. nhưng thường chỉ có 3 màu được sử 
dụng phổ biến là đá ốp lát các hạng mục xây dựng : Trắng Volakas, Kem ( Crema Marfil ) và màu Nâu ( Nâu Tây Ban Nha )

KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM

• Khả năng chống thấm là điểm yếu cố hữu của dòng đá Marble. Do chúng được hình thành từ đá vôi nên rất dễ tác dụng 
với axit trong thức ăn, đồ uống.. tạo nên các vệt ám ố không đồng màu. 

• Bề mặt của đá marble thường có những lỗ nhỏ li ti nên trước khi đưa vào ốp lát cần phủ lớp keo đánh bóng và chống thấm 
để ngăn nước xâm hại vào đá. 

• Ngay khi khai thác và cắt tấm đá Marble sẽ được phủ một lớp chống thấm ở hai mặt và các cạnh để tránh bị thấm nước 
trong quá trình sử dụng

• Đá Marble chống thấm kém hơn đá Granite và Thạch Anh, khi sử dụng thường xuyên vệ sinh, hạn chế để tích bụi bẩn trên 
bề mặt quá nhiều sẽ làm xước và xỉn màu đá Marble. 

ỨNG DỤNG CỦA ĐÁ MARBLE TRONG XÂY DỰNG

Trước đây đá Marble là biểu tượng cho sự sang trọng và xa hoa, sự bền vững và uy quyền nên thường được sử dụng để xây 
dựng các tòa nhà, đền thờ và các nơi linh thiêng. 

Ngày nay đá Marble – Cẩm Thạch được sử dụng phổ biến nhiều hơn ở các hạng mục ốp lát nội thất ngoại thất các biệt thự, 
chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, nhà ở, resort và quầy bar ... 

ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT

• Đá ốp phòng khách, khu lễ tân: Phòng khách là nơi đón tiếp, nơi thể hiện phong cách riêng của gia chủ, với màu sắc tinh 
tế, sang trọng, đường vân đá ấn tượng, đá cẩm thạch tự nhiên được sử dụng ốp tường và lát nền tại phòng khách hay khu 
lễ tân phòng vip tại các công trình khách sạn, chung cư cao cấp, biệt thự… Các gam màu trắng, kem được sử dụng giúp 
tăng sáng và mở rộng không gian, các gam màu nóng hoặc mẫu đá có đường vân ấn tượng được ốp làm điểm nhấn trang 
trí làm nổi bật vẻ đẹp sang trọng của không gian phòng khách.

• Ốp nhà tắm, khu vực thay đồ: Ngày nay tại các dự án cao cấp, resort, biệt thự…thiết kế phòng tắm ốp đá cẩm thạch tự 
nhiên được ứng dụng rất nhiều giúp thể hiện sự hiện đại và sang trọng cho toàn bộ không gian phòng tắm. Việc kết hợp 
gam màu phù hợp cùng với ánh sáng vừa đủ sẽ tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho gia chủ.

• Ngoài ra đá cẩm thạch tự nhiên có thể dùng trang trí nội thất khách sạn, các mẫu biệt thự thiết kế cổ điển, bán cổ điển, thiết 
kế phòng karaoke vip, quán Bar hay Resort.

ỨNG DỤNG TRONG NGOẠI THẤT

• Ốp mặt tiền: Đá cẩm thạch tự nhiên được sử dụng cho ốp mặt tiền tạo sự độc đáo và hài hòa về trang trí. Việc phối hợp các 
gam màu hợp lý tại từng khu vực giúp căn nhà thể hiện được gu thẩm mỹ riêng và giá trị của ngôi nhà. Tuy nhiên do đặc 
tính dễ thấm nước và nhạt màu sau một thời gian sử dụng, đá marble chỉ nên ốp mặt tiền tại các khu vực có mái che và 
tránh hướng nắng chiếu như hướng đông tây

Do khả năng chống thấm kém, đá Marble dễ bay màu theo thời gian do tác động của nhiệt và thời tiết vì vậy đá cẩm thạch 
tự nhiên không phù hợp cho ứng dụng các công trình ngoại thất phải chịu nhiều tác động của môi trường.
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MARBLE ROSALIGHT MARBLE CREMA EVA GOLD MARBLE RAINFOREST BROWN MARBLE STATUARIO

MARBLE DARK EMPERADOR MARBLE NÂU THỔ NHĨ KỲ MARBLE VÀNG SÒ MARBLE VÀNG TẰM
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ĐÁ HOA CƯNG - GRANITE

Đá Granite hay còn gọi là đá hoa cương là loại đá tự nhiên cấu tạo nên phần lớn vỏ lục địa trái đất, chúng thường đi với các 
đai tạo núi. Là một loại đá Macma xâm nhập phổ biến có thành phần axit. Đá Granite có kiến trúc hạt trung tới thô, khi có các 
tinh thể lớn hơn nằm nổi bật trong đá thì gọi là kiến trúc porphia hay nổi ban. Đá hoa cương có màu hồng đến xám tối hoặc 
thậm chí màu đen, tùy thuộc vào thành phần hóa học và khoáng vật cấu tạo nên đá. Các khối đá Granite lộ ra trên mặt đất ở 
dạng khối và có xu hướng tròn cạnh khi bị phong hóa. Đá hoa cương đôi khi xuất hiện ở dạng trũng tròn được bao bọc bởi các 
dãy đồi được hình thành từ quá trình biến chất tiếp xúc nhiệt hay sừng hóa. Quá trình biến chất tái tinh thể hóa các loại đá trầm 
tích này hình thành các vân tinh thể đá xen kẽ lẫn nhau.

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÁ HOA CƯƠNG TỰ NHIÊN:

 Về kết cấu: Vì kết cấu tinh thể, đá hoa cương có độ cứng cao – đạt 7 điểm theo thang điểm Mohs, ít thấm nước, độ bền tốt. 
Độ dày của đá cho phép chịu được sự va đập mạnh. 

Đá hoa cương hầu hết có cấu tạo khối, cứng và xù xì, và được sử dụng rộng rãi làm đá xây dựng.

Về màu sắc: Đá hoa cương có màu sắc đa dạng tùy vào khoáng vật học của chúng. Ngoài màu sắc đa dạng nhiều dòng đá 
hoa cương cao cấp còn có sự pha trộn màu sắc và các dải vân đá ấn tượng.

ỨNG DỤNG CỦA ĐÁ HOA CƯƠNG TỰ NHIÊN:

Đá hoa cương phù hợp cho hầu hết các hạng mục công trình ốp lát nội, ngoại thất. Từ các công trình cao cấp cho đến công 
trình đơn giản, bình dân.

ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT

Bàn đá lavabo, ốp bếp, bàn ăn: Với khả năng chống nước tốt, đá hoa cương được sử dụng nhiều trong các hạng mục thi công 
bàn đá lavabo, bàn bếp nơi thường xuyên tiếp xúc với nước trong các sinh hoạt chung. Khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, độ cứng 
cao, đá Granite tự nhiên có thể chịu được áp lực từ các tác động lực từ dụng cụ nhà bếp như xoong nồi, thớt chặt. Ngoài ra với 
bề mặt đá bóng, rất thuận tiện lau chùi và làm vệ sinh.

Ốp nền nhà, cầu thang, bậc tam cấp: Đây là nơi chịu tác động nhiều của lực do tác động đi lại từ hoạt động sinh hoạt chung, 
các khu vực này đá cũng rất dễ bị trầy xước do vết giày, dép, đồ vật kéo trên bề mặt. Đặc biệt với các khu sảnh chờ, bậc tam cấp 
của các trung tâm thương mại, chung cư cao cấp. Vì vậy dòng đá cứng, ít mài mòn như đá hoa cương rất phù hợp với các công 
trình này.

ỨNG DỤNG TRONG NGOẠI THẤT

Đá ốp mặt tiền: Với ưu điểm chống thấm nước tốt, khả năng chịu được tác động của thời tiết, không bị mài mòn, không bay 
màu, nhiều mẫu đá sang trọng trang nhã, đá hoa cương là lựa chọn tối ưu để lựa chọn thi công ốp mặt tiền của tất cả các công 
trình.

Lát vỉa hè, sân vườn: Loại đá hoa cương được sử dụng cho các công trình này thường là đá có bề mặt đá băm, khò để hạn 
chế trơn trượt.

Ngoài ra đá hoa cương còn được sử dụng trong ốp cột đá nhà, tường, ốp vách trang trí, ngạch cửa, phào chỉ. Tuy nhiên do đá 
hoa cương tự nhiên rất nặng, vì vậy cần cân nhắc và thận trọng khi thi công các công trình có mặt tiền cao.

Hiện nay đá hoa cương tự nhiên được ứng dụng rộng rãi tại rất nhiều hạng mục công trình từ lớn tới bé, từ khách sạn đến 
nhà hàng, từ các văn phòng cho đến hộ gia đình do có nhiều ưu điểm, giá thành hợp lý, ít bị gãy mẻ và dễ thi công. 
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GRANITE SOLARIUS GRANITE DESERT WHITE
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GRANITE ALPINUS GRANITE BLUE DUNE

GRANITE BLACK TAURUS GRANITE BRANCO NEVASKA
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IV. DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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NHÀ KHÁCH QUÂN ĐỘI 33/C CỤC ĐỐI NGOẠI

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Nhà khách Quân Đội 33/C Cục Đối NgoạiIV

Chủ đầu tư: Binh đoàn 11
Loại hình dự án: Công trình nhà nước
Giá trị hợp đồng: 22 tỷ
Thời gian thực hiện: 18 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Nhà khách Quân Đội 33/C Cục Đối NgoạiIV

NHÀ KHÁCH QUÂN ĐỘI 33/C CỤC ĐỐI NGOẠI

Chủ đầu tư: Binh đoàn 11
Loại hình dự án: Công trình nhà nước
Giá trị hợp đồng: 22 tỷ
Thời gian thực hiện: 18 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Four Point by Sheraton Đà NẵngIV

NHÀ KHÁCH QUÂN ĐỘI 33/C CỤC ĐỐI NGOẠI

Chủ đầu tư: Binh đoàn 11
Loại hình dự án: Công trình nhà nước
Giá trị hợp đồng: 22 tỷ
Thời gian thực hiện: 18 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Wyndham Soleil Đà NẵngIV

WYNDHAM SOLEI ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần PPC An Thịnh
Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
Giá trị hợp đồng: 18 tỷ
Thời gian thực hiện: 16 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Wyndham Soleil Đà NẵngIV

WYNDHAM SOLEI ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần PPC An Thịnh
Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
Giá trị hợp đồng: 18 tỷ
Thời gian thực hiện: 16 tháng



Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lựcwww.hsstone.vn www.hsstone.vn70 71

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Four Point by Sheraton Đà NẵngIV

Four Points by Sheraton

Chủ đầu tư: Tập đoàn Anphanam
Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
Giá trị hợp đồng: 26 tỷ
Thời gian thực hiện: 20 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Four Point by Sheraton Đà NẵngIV

Four Points by Sheraton

Chủ đầu tư: Tập đoàn Anphanam
Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
Giá trị hợp đồng: 26 tỷ
Thời gian thực hiện: 20 tháng
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Khách sạn Nikko - Hải Phòng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Daiwa House
Địa chỉ: Quận Lê Chân, Hải Phòng
Giá trị hợp đồng: 19 tỷ
Thời gian thực hiện: 18 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Khách sạn Nikko Hải PhòngIV
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Khách sạn Nikko Hải PhòngIV

Khách sạn Nikko - Hải Phòng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Daiwa House
Địa chỉ: Quận Lê Chân, Hải Phòng
Giá trị hợp đồng: 19 tỷ
Thời gian thực hiện: 18 tháng
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Khách sạn Pavillon Hội An

Chủ đầu tư: Le Pavillon Hoi An Groups
Địa chỉ: 516 Hai Bà Trưng, Hội An, Quảng Nam
Giá trị hợp đồng: 12 tỷ
Thời gian thực hiện: 8 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Khách sạn Pavillon Hội AnIV
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Khách sạn Pavillon Hội An

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Khách sạn Pavillon Hội AnIV

Chủ đầu tư: Le Pavillon Hoi An Groups
Địa chỉ: 516 Hai Bà Trưng, Hội An, Quảng Nam
Giá trị hợp đồng: 12 tỷ
Thời gian thực hiện: 8 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Wyndham Green Hà ĐôngIV

Wyndham Green Hà Đông

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần PPC An Thịnh
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 9 tỷ
Thời gian thực hiện: 6 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Wyndham Green Hà ĐôngIV

WYNDHAM GREEN HÀ ĐÔNG

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần PPC An Thịnh
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 9 tỷ
Thời gian thực hiện: 6 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Trường THCS Nguyễn Viết XuânIV

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Loại hình dự án: Công trình nhà nước
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 22 tỷ
Thời gian thực hiện: 14 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Trường THCS Nguyễn Viết XuânIV

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Loại hình dự án: Công trình nhà nước
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 22 tỷ
Thời gian thực hiện: 14 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  The LegacyIV

The Legacy

Chủ đầu tư: HADISCO 41.JSC
Địa chỉ: Số 106 Ngụy Như Kom Tum, Thanh 
Xuân, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 12 tỷ
Thời gian thực hiện: 14 tháng
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WATER FRONT PHÚ QUỐC

Chủ đầu tư: BIM GROUP
Địa chỉ: Huyện đảo Phú Quốc
Giá trị hợp đồng: 13 tỷ
Thời gian thực hiện: 10 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Water Front Phú QuốcIV
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789 Tower

Chủ đầu tư: Binh đoàn 11
Địa chỉ: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 10 tỷ
Thời gian thực hiện: 12 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  789 TOWERIV
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Khách sạn Novotel Thái HàIV

KHÁCH SẠN NOVOTEL

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 11 tỷ
Thời gian thực hiện: 12 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Biệt thự Gia đìnhIV

BIỆT THỰ GIA ĐÌNH

Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
Hạng mục: Ốp đá từ nhiên mặt tiền ngoài nhà
Giá trị hợp đồng: 6 tỷ
Thời gian thực hiện: 6 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Biệt thự Gia đìnhIV

DỰ ÁN: BIỆT THỰ GIA ĐÌNH

Loại hình dự án: Biệt thự Gia Đình
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh
Giá trị hợp đồng: 9 tỷ
Thời gian thực hiện: 12 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Biệt thự Gia đìnhIV

DỰ ÁN: BIỆT THỰ GIA ĐÌNH

Loại hình Dự án: Biệt thự Gia đình
Địa chỉ: Đồng nai
Giá trị hợp đồng: 2 tỷ
Thời gian thực hiện: 4 tháng



Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lựcwww.hsstone.vn www.hsstone.vn104 105

DỰ ÁN: BIỆT THỰ GIA ĐÌNH

Loại hình dự án: Biệt thự gia đình
Địa chỉ: Hải Phòng
Giá trị hợp đồng: 12 tỷ
Thời gian thực hiện: 18 tháng

DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Biệt thự Gia đìnhIV
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Biệt thự Gia đìnhIV

DỰ ÁN: BIỆT THỰ GIA ĐÌNH

Loại hình dự án: Biệt thự Gia đình
Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
Giá trị hợp đồng: 8 tỷ
Thời gian thực hiện: 10 tháng
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU  |  Biệt thự Gia đìnhIV

DỰ ÁN: BIỆT THỰ GIA ĐÌNH

Loại hình dự án: Biệt thự Gia đình
Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Giá trị hợp đồng: 8 tỷ
Thời gian thực hiện: 12 tháng
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HS VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 4 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0983398358     |     Email: kinhdoanh@hsstone.vn


