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Thiết kế nội thất là sự đan xen giữa nghệ 
thuật bài trí, phối hợp màu sắc, sự khoa 
học trong quy hoạch thiết kế và sử dụng 
hiệu quả không gian.

Tại Như An, chúng tôi cam kết luôn mang 
lại một không gian sống sang trọng, độc 
đáo, nơi tất cả mọi người đều có thể cảm 
nhận được sự tinh tế bằng mọi giác quan 
của bản thân.
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Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Như An tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và 
Dịch vụ Như An, được thành lập vào năm 2014 (chuyên sản xuất các đồ dùng nội 
thất). Trải qua thời gian xây dựng và phát triển, Công ty đã đạt được một số thành 
tựu nhất định trong nghành sản xuất nội thất, khẳng định được uy tín trên thị trường. 
Đến năm 2018, với bước đi mang tính chiến lược là sát nhập cùng Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế và Xây dựng Thuận Tín (chuyên thiết kế và thi công các công trình dân 
dụng) để cho ra đời Công ty Cổ phần Kiến Trúc Như An (gọi tắt là Như An).

Bằng việc sát nhập này, Như An sẽ đảm bảo cho các dịch vụ “thiết kế - thi công - 
sản xuất” được đồng bộ và khép kín. Như An ra đời sẽ tận dụng được thế mạnh của 
các bên trong từng lĩnh vực, đồng thời tối ưu được nguồn nhân lực để cho ra những 
sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Như An với đội ngũ Kiến trúc sư trẻ và năng động, luôn cập nhật các xu hướng thiết 
kế mới trong và ngoài nước. Do đó, sản phẩm của Như An mang tính cá nhân hóa 
rất cao, thể hiện được sự độc đáo, mang lại trải nghiệm thoải mái và đảm bảo hài 
lòng Khách hàng. Sở hữu đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ công nhân 
tay nghề cao trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất, Như An đảm bảo đem đến chất 
lượng cao nhất cho từng công trình.

Công ty cũng mạnh dạn đầu tư nhà xưởng rộng rãi cùng hệ thống máy móc hiện đại 
đảm bảo mỗi sản phẩm làm ra đều đạt độ chính xác cao và tinh tế đến từng đường 
nét.Công ty có hệ thống phương tiện vận tải đa dạng và hiện đại, đảm bảo cho nhu 
cầu vận chuyển sản phẩm đến Khách hàng nhanh chóng và thuận lợi.

Để Khách hàng tiện tham quan và mua sắm, Như An đã cho ra đời các showroom 
trưng bày sản phẩm tại các vị trí chiến lược. Các công trình mà Công ty đã tham gia 
trải rộng khắp các lĩnh vực như: Nhà phố, Biệt thự, Chung cư, Văn phòng, Khách 
sạn, Resort, Nhà xưởng…

Như An luôn hướng đến “thiết kế xanh” và “không gian mở” kết hợp với các sản 
phẩm “Nội thất thông minh” nhằm tối ưu hóa không gian sống của Khách hàng. 
Với phương châm “An cư Như Ý”, Như An chắc chắn sẽ là đối tác uy tín, nơi Khách 
hàng có thể gửi trọn niềm tin.

Công ty Cổ phần Kiến trúc Như An xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác 
của Quý Khách hàng và Đối tác trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý Khách 
hàng và Đối tác Sức khoẻ, Thành công và Thịnh vượng.

GIỚI THIỆU 
CHUNG
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GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI

Trong nhiều năm hoạt động, chúng tôi luôn đề cao chất 
lượng sản phẩm, phong cách phục vụ và quan trọng 
nhất là gửi gắm vào những mẫu thiết kế các giá trị đích 
thực cho Khách hàng.

Đồng thuận: Sự đồng thuận giữa Công ty với Quý 
khách hàng và đối tác hay sự đồng thuận giữa các 
nhân viên của Như An với nhau là nền tảng cho sự phát 
triển của Công ty chúng tôi.

Uy Tín : Như An luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, sẵn 
sàng hy sinh các lợi ích trước mắt để đảm bảo chất 
lượng trong từng sản phẩm và thời gian giao hàng 
đúng hẹn.

Sáng tạo : Chúng tôi tập trung nghiên cứu, tìm tòi để 
có thể tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn độc đáo và là 
kết quả của sự dày công sáng tạo. Tại Như An, ý tưởng 
luôn là thứ có giá trị nhất.
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SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Như An đó là tạo nên không gian sống và 
làm việc thật sự thoải mái, hiệu quả, giúp đem lại trải 
nghiệm thú vị cho Khách hàng. Chúng tôi đáp ứng mọi 
nhu cầu của Khách hàng bằng những ý tưởng sáng tạo 
độc đáo, những sản phẩm có chất lượng vượt trội và 
dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp.
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ĐỊNH HƯỚNG 
VÀ PHÁT TRIỂN

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhưng bền vững bằng cách 
hài hòa giữa lợi ích của Doanh nghiệp và lợi ích của Khách 
hàng. Đó là định hướng đã giúp Như An có được uy tín và 
vị thế trên thị trường. Như An luôn khát khao mang đến cho 
Khách hàng không gian sống và làm việc sang trọng, đẳng 
cấp, mang dấu ấn riêng.

Với phương châm “An cư như ý”, chúng tôi không ngừng 
sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm thể hiện được 
phong cách của người sử dụng và hài hòa với không gian 
sống cũng như làm việc của từng gia đình, doanh nghiệp. 
Mỗi Khách hàng sau khi trải nghiệm đều cảm thấy hài 
lòng, thoải mái với thiết kế và thi công của Như An. Chúng 
tôi có đầy đủ nhân lực trình độ cao và các thiết bị, công 
nghệ hiện đại để thi công các công trình tầm cỡ và quy 
mô lớn.

Như An tập trung vào việc nâng cao chất lượng công trình, 
đa dạng hóa sản phẩm để đem lại nhiều sự lựa chọn hơn, 
đáp ứng nhu cầu của những Khách hàng cũng như các nhà 
thầu khó tính nhất. Uy tín và chất lượng luôn là tôn chỉ trong 
hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Đến với Như An, Khách hàng có thể yên tâm về giá cả, 
chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình cũng như dịch vụ 
của Công ty. Chúng tôi luôn mong muốn và sẵn sàng liên 
kết hợp tác với các tổ chức kinh tế cùng các cá nhân trong 
và ngoài nước nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực Thiết kế, Thi công và Sản xuất.
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TƯ VẤN THIẾT KẾ

THI CÔNG XÂY DỰNG

TRANG TRÍ NỘI THẤT

THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM

CHÚNG TÔI LÀM GÌ ?
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KHẢ NĂNG THI CÔNG

Sở hữu đội ngũ công nhân tay nghề cao cùng các kỹ sư 
công trình giàu kinh nghiệm, tuân thủ chặt chẽ quy trình thi 
công và giám sát, chúng tôi đảm bảo chất lượng cao nhất 
cho từng hạng mục.

KHẢ NĂNG THIẾT KẾ

Đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm và tài năng của Như An 
luôn cập nhật các xu hướng thiết kế đột phá trên thế giới. Thấu 
hiểu được các nhu cầu của con người trong cuộc sống hiện 
đại, phong cách thiết kế của Như An hướng đến sự thân thiện, 
tiện dụng cho người sử dụng.

Như An định hướng thiết kế công trình và sản phẩm, tạo ra 
không gian sống thông minh với thiết kế mở để tối ưu hóa 
không gian, tăng sự tiện lợi trong quá trình sinh sống và làm 
việc. Đây là nhu cầu rất thực tế trong bối cảnh thành phố trở 
nên đông đúc, diện tích sống của mỗi cá nhân ngày càng bị 
thu hẹp như hiện nay.

VÌ SAO CHỌN 
CHÚNG TÔI ?

MÁY MÓC THIẾT BỊ - NHÀ XƯỞNG

Bên cạnh đội ngũ kỹ sư, thợ lành nghề Như An cũng đầu tư hệ 
thống nhà xưởng rộng rãi cùng hệ thống máy móc hiện đại, 
cao cấp nhằm đảm bảo cho mỗi công trình và sản phẩm Như 
An làm ra đều có được chất lượng đồng đều và sự chính xác 
trong từng chi tiết.

HỆ THỐNG SHOWROOM

Nhằm cung cấp các sản phẩm nội thất đến với Khách hàng 
một cách nhanh chóng. Bên cạnh hệ thống phương tiện vận 
tải đa dạng, chúng tôi còn sở hữu hệ thống showroom rộng 
khắp. Tọa lạc ở những vị trí chiến lược. Đến với Showroom 
Như An, Quý khách có thể thỏa thích lựa chọn các sản 
phẩm đa dạng về mẫu mã và chất liệu. Từ Nội thất cao cấp 
lịch sự, sang trọng và tinh tế đến các Nội thất đơn giản nhẹ 
nhàng phù hợp với mọi nhu cầu của Khách hàng.
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SƠ ĐỒ 
TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Hội Đồng Quản Trị của Như An là những người có 
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công 
nội ngoại thất và sản xuất sản phẩm cho các công trình 
dân dụng và công nghiệp. Trong suốt thời gian dài xây 
dựng và phát triển, Như An luôn ấp ủ ước mơ hiện thực 
hóa các ý tưởng thiết kế, thi công và sản xuất khép kín 
hướng đến thiết kế xanh và không gian mở kết hợp với 
các sản phẩm “nội thất thông minh” nhằm tối ưu hóa 
không gian sống cho khách hàng.

Sự ra đời của Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Như An nhằm 
đảm bảo cho khách hàng có một nơi “An Cư Như Ý” với 
giá thành rẻ nhất, chất lượng cao nhất và dịch vụ tốt nhất.
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NHÂN VIÊN

Tại Như An, chúng tôi tin rằng con người chính là chìa khóa thành 
công và là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Như An sở 
hữu đội ngũ nhân sự bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát, kế toán, 
nhân sự...và rất nhiều công nhân lành nghề. Lực lượng nhân sự đông 
đảo và lành nghề giúp Công ty luôn hoàn thành tốt và đúng tiến độ 
các dự án, đảm bảo các yêu cầu khắt khe nhất của Khách hàng.

Đội ngũ nhân sự tại Như An có trình độ chuyên môn cao và các kỹ 
năng được đào tạo bài bản, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng 
và tâm huyết trong công việc. Toàn thể nhân viên Công ty luôn đoàn 
kết, sẵn sàng đối mặt mọi thử thách để đóng góp vào sự phát triển 
chung của Công ty.

Như An tập trung xây dựng một môi trường làm việc chất lượng, thân 
thiện, chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng chăm lo chu đáo cho đời sống 
của từng nhân viên: các nhân viên tại Như An được hưởng phúc lợi 
đầy đủ và công bằng.
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THIẾT KẾ
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Hầu hết những mẫu thiết kế theo đuổi 
phong cách truyền thống Việt thường là 
những không gian bình dị, gần gũi. Thiết 
kế nội thất theo phong cách truyền thống 
Việt là lựa chọn của những người thích nét 
đẹp xưa và mong muốn đem những nét 
tinh hoa của truyền thống vào ngôi nhà 
của mình.

Ngoài ra, Như An cũng thiết kế nội thất 
theo phong cách truyền thống Á Đông với 
nét kiến trúc nội thất riêng biệt, thể hiện 
đặc trưng của từng quốc gia.

PHONG CÁCH
TRUYỀN THỐNG
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PHONG CÁCH
CỔ ĐIỂN

Vẻ đẹp của thiết kế cổ điển nói chung và 
thiết kế nội thất cổ điển nói riêng có nguồn 
gốc từ Hy Lạp và La Mã. Phong cách thiết 
kế này là sự phối hợp của những nguyên 
lý sắp đặt và cân bằng được quy định chặt 
chẽ: nguyên tắc như không gian đối xứng, 
màu sắc cân bằng, tỉ lệ vàng...
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PHONG CÁCH
TÂN CỔ ĐIỂN

Phong cách tân cổ điển là phong cách 
được nhiều khách hàng chọn lựa trong thời 
gian gần đây. Phong cách này, thay vì 
hướng đến số lượng những sản phẩm nội 
thất trong mỗi công trình, sẽ tập trung vào 
sự hiệu quả của mỗi món đồ trong việc tôn 
lên giá trị công trình.

Phong cách tân cổ điển mang lại không 
gian sống tối giản nhưng vẫn sang trọng 
và tinh tế.
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PHONG CÁCH
HIỆN ĐẠI

Trào lưu kiến trúc Hiện đại (Modernism) là 
một khái niệm rất rộng được sử dụng để 
miêu tả các công trình khác nhau có các 
đặc điểm tương đồng về sự đơn giản trong 
bố cục hình khối không gian, tổ chức mặt 
bằng tự do, phi đối xứng, loại bỏ việc sử 
dụng các họa tiết trang trí của trường phái 
cổ điển cũng như việc sử dụng vật liệu mới 
như kính, thép, bê tông.

Điểm đặc trưng của phong cách nội thất 
hiện đại là các thành phần kiến trúc cơ 
bản đều khá đơn giản: sử dụng các đường, 
mảng, khối để tạo nên không gian nội thất, 
sử dụng ít chi tiết, ít hoa văn rườm rà, ít đồ 
đạc; chỉ cần bố trí những vật dụng cơ bản 
nhằm tạo ra nhiều khoảng trống cho căn 
nhà thoáng đãng và lưu thông thuận tiện.
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PHONG CÁCH
MỘC

Vẫn với những đồ dùng hiện đại, nhưng 
nhờ có sự chọn lọc và bố cục hợp lý của 
KTS đã mang đến cho ngôi nhà bạn một 
không gian vừa gần gũi vừa ấm áp. Những 
chiếc cửa lớn sẽ mang ánh sáng và không 
khí bên ngoài tràn vào căn phòng của bạn. 
Những mảng xanh, những hồ nước sẽ  tạo 
nên một không gian thư thái và nhẹ nhàng.

Đến với phong cách mộc, bạn sẽ có cảm 
giác như đang nghỉ dưỡng ở một resort 
sang trọng.
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THI CÔNG
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NHÀ PHỐ

Đối với nhà phố việc thiết kế đòi hỏi phải 
tối ưu hóa không gian, đầy đủ tiện ích 
sống nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa phù 
hợp với mối trường xung quanh. Thiết kế 
bên trong và bên ngoài của ngôi nhà được 
Như An phối hợp để thể hiện phong cách 
và cá tính của chủ nhân ngôi nhà.
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BIỆT THỰ

Các công trình biệt thự của Như An luôn 
quyến rũ bởi phong cách sang trọng nhờ 
sự kết hợp hài hoà giữa các hoạ tiết cổ 
điển và hiện đại. Các công trình biệt thự 
của chúng tôi luôn mang tính tầm vóc và 
được xây dựng trên quy mô lớn để thể hiện 
vị thế của chủ nhân.
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CHUNG CƯ

Hầu hết các căn hộ chung cư đều có 
diện tích không quá lớn nên việc tận 
dụng không gian sống là một điều vô 
cùng cần thiết. Nhờ sự thiết kế logic 
trong cách sắp đặt cùng với phong cách 
thanh lịch và tinh tế, chúng tôi đảm bảo 
Khách hàng có một không gian sống vô 
cùng thoải mái và tiện lợi.
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RESORT

Với nền kinh tế phát triển như hiện nay, 
nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách ngày 
càng cao, họ hướng đến những khu du lịch 
sinh thái, những khu resort sang trọng và 
đẳng cấp để tận hưởng và thư giãn sau 
những ngày dài mỏi mệt và bộn bề của 
cuộc sống thường nhật. Trong đó, những 
điểm đến nghỉ dưỡng có thiết kế sang 
trọng với không gian mở và tiện nghi hiện 
đại luôn là tiêu chí đầu tiên giúp du khách 
lựa chọn. Hợp tác với Như An, Khách 
hàng sẽ có được những resort với thiết kế 
đẳng cấp, ấn tượng nhất và mức chi phí 
đầu tư phù hợp.
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KHÁCH SẠN
Phong cách thiết kế khách sạn đơn giản, 
sang trọng, đẳng cấp là những điều bạn 
sẽ cảm nhận thấy ở những thiết kế của 
Như An. Phong cách thiết kế mới mẻ này 
sẽ tạo ấn tượng sâu đậm cho du khách và 
giúp du khách thỏa mãn những nhu cầu 
của mình.
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Thiết kế bắt mắt với những đường nét tinh tế chính là một 
trong những yếu tố để Khách hàng cảm nhận được sự đẳng 
cấp của một nhà hàng. Không gian thiết kế nhà hàng luôn 
toát lên vẻ lịch sự và sang trọng tạo thiện cảm với Khách 
hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn gì tuyệt vời hơn khi 
được thư giãn trong một nhà hàng được kết hợp hài hòa 
giữa những món ăn hấp dẫn và không gian nội thất được 
thiết kế đầy tinh tế.

NHÀ HÀNG
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SHOWROOM

Như An thấu hiểu việc xây dựng một showroom đẹp mắt độc 
đáo là điều hết sức quan trọng và cần thiết, bởi đó là một 
trong những yếu tố cấu thành bộ nhận diện thương hiệu chuẩn 
mực và chuyên nghiệp. Các thiết kế của Như An thu hút Khách 
hàng bởi màu sắc và sự bố trí hợp lý, tạo nên một không gian 
vừa hữu ích vừa có tính thẩm mỹ cao, đồng thời mang phong 
cách và cá tính riêng của mỗi thương hiệu.
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VĂN PHÒNG

Nội thất văn phòng hiện đại với việc sử dụng 
các loại nguyên liệu mang tính ưu việt cao như: 
nhẹ, bền, đẹp… đã mang lại cho chúng tôi 
những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp 
lý và mẫu mã đẹp mắt. Từ những thiết kế đơn 
giản cho đến những thiết kế phức tạp với hệ 
thống máy CNC cắt theo bản vẽ, đội ngũ kỹ 
thuật lành nghề. Chúng tôi đáp ứng mọi nhu 
cầu thiết kế nội thất văn phòng của bạn.
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NHÀ XƯỞNG

Các công trình nhà xưởng được xây dựng dựa 
trên sự nghiên cứu chi tiết về hệ thống điện, xử 
lý chất thải và dây chuyền sản xuất của từng 
chủ đầu tư. Trong đó khối văn phòng và nhà 
xưởng được thiết kế tách biệt để đảm bảo công 
năng của từng bộ phận. Kiến trúc trong từng 
khu nhà xưởng của Như An luôn hiện đại và 
đột phá so với kiến trúc thông thường nhờ sự 
đầu tư kỹ từ khâu thiết kế kiến trúc cho đến sơ 
đồ công năng.
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QUY HOẠCH
MASTERPLAN

Các bản quy hoạch masterplan được Như An 
xây dựng dựa trên sự nghiên cứu về vị trí địa lý 
và văn hóa đặc trưng của từng vùng miền địa 
phương. Các công trình luôn được đảm bảo giao 
thông thuận lợi, phù hợp với mật độ xây dựng 
có hướng nhìn tốt, phân chia thành các khu vực 
chính và phụ một cách hài hòa khoa học.
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SẢN PHẨM 
NỘI THẤT
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NỘI THẤT 
THÔNG MINH

Sáng tạo trong từng góc nhìn, cùng khả năng 
quan sát, tìm tòi và học hỏi những xu hướng 
chất liệu mới trên thế giới, Như An luôn mang 
đến những mẫu thiết kế nội thất thông minh 
trẻ trung, hiện đại và đa dạng tận dụng tối đa 
không gian sống của bạn.

Nhẹ nhàng và tinh tế, sản nội thất của Như 
An sẽ biến nơi “An Cư” của bạn thành một ốc 
đảo bình yên – nơi bạn cảm thấy thật sự được 
“Như Ý”.
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NỘI THẤT CAO CẤP

Để cấu thành nên đẳng cấp của một sản phẩm nội thất 
đúng nghĩa bao gồm 3 yếu tố: Nguyên vật liệu cao 
cấp, Chất lượng thiết kế đạt tính thẩm mỹ cao, Mức độ 
hoàn thiện tỉ mỉ sắc sảo. Đến với Như An, Khách hàng 
sẽ thật sự mãn nhãn với vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp 
của sản phẩm. Các sản phẩm được sản xuất với thiết 
kế đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao. Nguyên liệu sản xuất 
cao cấp như: da, gỗ quý, kim loại…Những sản phẩm 
cao cấp đắt tiền được gia công hết sức tỉ mỉ đến từng 
chi tiết nhỏ nhất.
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