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KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !

Được thành lập từ năm 2016, Công ty TNHH Kiến Trúc 

Á Âu hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội 

thất – kiến trúc – xây dựng. Trong quá trình hình thành 

và phát triển chúng tôi đã và đang khẳng định vị trí dẫn 

đầu của mình trong thị trường thiết kế và thi công nội 

thất – kiến trúc – xây dựng tại Việt Nam.
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THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng và các đối tác! 
Công ty TNHH Kiến trúc Á Âu là một công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực thiết 
kế và thi công nội thất – kiến trúc – xây dựng cho các công trình trên khắp 
cả nước. Công ty chúng tôi có năng lực mạnh về nhân sự và tài chính, đặc 
biệt có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công và tổng thầu 
cho các công trình văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, biệt thự và 
nhà ở,... 
Công ty chúng tôi có sự ổn định về nhân sự, làm việc cùng nhau lâu năm nên 
giữa các thành viên luôn có sự gắn bó, đoàn kết, hết mình vì công việc 
chung. Mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế thi công các công trình, 
nhưng chúng tôi không tự thoả mãn với những thành tựu đã đạt được mà 
luôn có tinh thần học hỏi, tiếp thu những cái mới nhắm hướng tới sự tươi 
mới trong thiết kế, linh hoạt trong thi công phù hợp với xu thế để góp công 
sức của mình vào sự phát triển của ngành xây dựng của Việt Nam.
Với tiêu chí “Phát triển công ty song hành cùng phát triển con người – Lấy 
con người là trung tâm” nên mặc dù các Kiến trúc sư có cá tính mạnh nhưng 
đều được dung hoà bởi một sứ mệnh chung, cũng vì vậy mỗi cá tính riêng 
của từng Kiến trúc sư lại trở thành lợi thế và giúp chúng tôi có được nhiều ý 
tưởng trong công việc thiết kế của mình và được tất cả thành viên tôn trọng, 
phát triển.
Về mặt quản lý, chúng tôi luôn có sự đầu tư lớn về công nghệ trong quản trị, 
trong sản xuất, sử dụng những công nghệ, thiết bị mới trong thiết kế và thi 
công phù hợp với từng loại công trình. Chúng tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi, 
tối ưu hoá hoạt động của mình để tự tin đáp ứng được những yêu cầu ngày 
cang cao của Khách hàng.
Ngoài tiềm lực mạnh, bên cạnh chúng tôi có rất nhiều đối tác chuyên nghiệp, 
chuyên sâu, đã và đang hợp tác cùng nhau lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng bổ 
sung thế mạnh, khắc phục những điểm yếu của nhau để cùng mang lại sự hài 
lòng nhất cho Khách hàng chung.
Như vậy, với giá trị cốt lõi là những con người phù hợp, kết hợp cùng công 
nghệ mới làm bàn đạp, cùng với ý trí khát vọng mạnh mẽ, Công ty chúng tôi 
đã và đang ngày một lớn mạnh, để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khách 
hàng và đang từng bước khẳng định vị thế vững mạnh trên thị trường.  
Với những thành công đó, chúng tôi mong được phục vụ thêm nhiều Khách 
hàng và được hợp tác với nhiều đối tác uy tín hơn nữa.
Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Anh
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GIỚI THIỆU CHUNG

Tên giao dịch: Công ty TNHH Kiến Trúc Á Âu

Trụ sở chính: 150 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội: Số 4 LK41 Khu đô thị mới Vân Canh, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội

Chi nhánh Phú Thọ: 1854 Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Xưởng sản xuất: 99-KTT nhà máy Z49 Cầu Đôi, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0916.887.383 

MST: 0107422861

Email: Aau.kientruc@gmail.com

Website: https://kientrucaau.com

Fanpage: www.facebook.com/kientrucnoithataau2016/
                  www.facebook.com/Dodungmaytre/

Youtube: Á Âu Kiến Trúc

Đại diện pháp lý: Vũ Ngọc Anh (Giám Đốc)
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Trở thành công ty nằm trong Top 3 của 
Việt Nam về dịch vụ thiết kế và thi công 
nhà trọn gói. Công ty có phong cách thiết 
kế riêng, với thiên hướng thiết kế 
“XANH” thân thiện, gần gũi với môi 
trường.

- Con người phù hợp là tài sản quý giá nhất của 
công ty
- Phát triển công ty đồng hành với phát triển 
con người
- Công ty như là ngôi nhà thứ 2 của nhân viên
- Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Sáng tạo
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SỨ MỆNH

Góp phần vào sự phát triển có phong 
cách riêng của nền Kiến trúc Việt Nam. 
Chuyên nghiệp hóa việc thi công các 
công trình dân dụng ở Việt Nam.



KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
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Công ty chúng tôi luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công 
và phát triển trong tương lai. Động lực và sự tận tâm của họ với công việc là điều kiện sống còn làm 
nên thành công của Công ty.
Với định hướng chiến lược (MỘT ĐIỂM ĐẾN CHO MỌI NHU CẦU) - Kiến Trúc Á Âu tập trung xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và các chuyên ngành khác, xây dựng 
chứng chỉ quản lý chất lượng ISO để doanh nghiệp hoạt động với những giải pháp quản lý chất lượng 
và đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, thực hiện tốt các mục tiêu định hướng chiến lược 
của công ty đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo kế hoạch tăng trưởng mà 
Công ty đã đề ra trong chiến lược phát triển, tạo nên một Kiến trúc Á Âu có thể đáp ứng và thực hiện 
được tất cả các nhu cầu của khách hàng.

Tổng vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
Trong quá trình sản xuất thi công, chúng tôi luôn xác định nguồn tài chính tự chủ giúp Công ty chủ 
động trong việc thực hiện các hợp đồng, đầu tư vào các dự án mà công ty tham gia.
Ngoài ra, Công ty đang duy trì mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại cổ phần trong việc bảo 
lãnh tài chính và thực hiện hợp đồng thương mại với hạn mức tín dụng và lãi suất phù hợp với điều 
kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

TỔNG TÀI SẢN

NĂM 2018

25.661.951.125 32.798.824.769 35.365.797.364

NĂM 2019 NĂM 2020
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNHHỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

PHÓ GIÁM ĐỐC
SỐ 1

BỘ PHẬN
THI CÔNG

BỘ PHẬN
BÁN HÀNG

BỘ PHẬN
THIẾT KẾ

BỘ PHẬN
THI CÔNG

BỘ PHẬN
THIẾT KẾCHI NHÁNH P. MARKETING

KINH DOANH



08

BỘ PHẬN
ĐẤU THẦU

BỘ PHẬN
HÀNH CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC
SỐ 2

TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

CHÚNG TÔI CÓ:

Hơn 50 nhân sự, chất lượng, gắn bó cùng nhau lâu dài

Các chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư có trình độ cao và chuyên nghiệp.

Đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm, giỏi tay nghề, cần cù và luôn sáng tạo.

BẢNG THỐNG KÊ NHÂN LỰC

STT

01

02

03

04

05

CHUYÊN NGÀNH

Kỹ sư 

Kiến trúc sư

Cử nhân tài chính kế toán

Cử nhân quản trị kinh doanh

Công nhân 

Tổng cộng

Thâm niên
Số lượng 
nhân lực

< 3 năm 3-5 năm 5-8 năm > 8 năm

08

08

04

10

15

45

04

03

02

05

05

19

03

01

02

08

14

03

02

01

02

02

10

01

01

02
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XƯỞNG SẢN XUẤT
Chúng tôi sở hữu xưởng sản xuất đồ gỗ được trang bị nhiều 
máy móc hiện đại, công nhân lành nghề, vị trí xưởng ngay 
cạnh trung tâm Hà Nội. Điều này giúp chúng tôi chủ động 
trong việc đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ 
động trong các thiết kế và cung cấp sản phẩm cho Khách 
hàng.
- Diện tích xưởng: 400 m2 (bao gồm cả xưởng chế tạo và 
phòng sơn)
- Vị trí: 99-KTT nhà máy Z49 Cầu Đôi, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 
Liêm, TP. Hà Nội.
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

M
.S

.D
.N

: 0
107422861 - C.T.T.N.H.H

THÀN H  P HỐ  H À  N

Ộ
I

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

KIẾN TRÚC

Á ÂU

 
 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
 (Số 12-04/2021/HĐKT/MINHANH-AAU về việc thi công Showroom Minh Anh) 

- Căn cứ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Luật Xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

 
Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh, 
chúng tôi gồm: 
BÊN A: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH 

- Địa chỉ: 16B1-4B Làng Việt Kiều Châu Âu Euro Land - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội 
- Mã số thuế: 0103990020 
- Số tài khoản: 0021118855555 - Tại ngân hàng MBbank – Chi nhánh Sở giao dịch 1 
- Đại diện ông: Nguyễn Quốc Chinh                  Chức vụ: Giám đốc 

BÊN B: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC Á ÂU 
- Địa chỉ: Số nhà 150 đường Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
- Mã số thuế: 0107422861 
- Số tài khoản: 89.911.975.668.88. – Ngân hàng MB Bank – Chi nhánh Trần Duy Hưng 
- Đại diện ông  : Vũ Ngọc Anh  Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng kinh tế với những nội dung sau: 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

1. Bên A đồng ý giao, bên B đồng ý nhận thực hiện việc thi công cải tạo Showroom 
Minh Anh tại địa chỉ: Khu đô thị Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội. 

2. Khối lượng thi công chi tiết được quy định tại phụ lục 01 kèm theo hợp đồng này. 
3. Tiến độ thực hiện hợp đồng là:  ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc ngày bên A bàn 

giao đầy đủ mặt bằng hoặc ngày bên A thực hiện tạm ứng theo Điều 3 của hợp đồng 
tùy theo thời điểm nào đến sau. Tiến độ này không bao gồm thời gian tạm dừng theo 
yêu cầu của bên A (nếu có). 

ĐIỀU 2: HÌNH THỨC - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
1. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định (đơn giá hợp đồng là không đổi trong suốt 

thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị được xác định bằng đơn giá nhân với khối lượng 
công việc thi công thực tế được nghiệm thu). 

2. Giá trị hợp đồng:  
- Giá trị hợp đồng trước thuế VAT là: 10.430.536.000 đồng. 
- Thuế VAT (10%) là: 1.043.053.600 đồng. 
- Giá trị hợp đồng sau thuế VAT là: 11.473.589.600 đồng (Bằng chữ:Mười một tỷ, bốn 

trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, sáu trăm đồng.). 



 
 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ 
 (Số 19-04/2020/HĐKT/INNOCI-AAU về việc thi công Showroom INNOCI) 

- Căn cứ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Luật Xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

 
Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2020, tại Công ty TNHH Kiến trúc Á Âu, chúng tôi gồm: 
BÊN A: CÔNG TY TNHH INNOCI VIỆT NAM 

- Địa chỉ: LK6C-28 Làng Việt Kiều Châu Âu, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 
- Mã số thuế: 0107467220 
- Đại diện ông: Trần Xuân Thụy                 Chức vụ: Giám đốc 

BÊN B: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC Á ÂU 
- Địa chỉ: Số nhà 150 đường Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
- Mã số thuế: 0107422861 
- Số tài khoản: 1241.0001.772.669 – Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hoàn Kiếm 
- Đại diện ông  : Vũ Ngọc Anh  Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng kinh tế với những nội dung sau: 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

1. Bên A đồng ý giao, bên B đồng ý nhận thực hiện việc thi công Showroom  INNOCI 
tại địa chỉ số 14, Ngõ 120-Định Công-Hoàng Mai-Hà Nội. 

2. Khối lượng thi công chi tiết được quy định tại phụ lục kèm theo hợp đồng này. 
3. Tiến độ thực hiện hợp đồng là: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc ngày bên A 

bàn giao đầy đủ mặt bằng hoặc ngày bên A thực hiện tạm ứng theo Điều 3 của hợp 
đồng tùy theo thời điểm nào đến sau. 

ĐIỀU 2: HÌNH THỨC - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
1. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định. 
2. Giá trị hợp đồng: Chi tiết theo phụ lục đính kèm 
- Giá trị hợp đồng trước thuế VAT là: 10.312.615.000 đồng. 
- Thuế VAT (10%) là: 1.031.261.500 đồng. 
- Giá trị hợp đồng sau thuế VAT là: 11.343.876.500 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, ba 

trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm đồng). 
ĐIỀU 3: THANH TOÁN HỢP ĐỒNG 

3.1. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
3.2. Thời hạn thanh toán:  

HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

M
.S

.D
.N

: 0
107422861 - C.T.T.N.H.H

THÀN H  P HỐ  H À  N

Ộ
I

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

KIẾN TRÚC

Á ÂU
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
HỢP ĐỒNG KINH TẾ 

 (Số 09-10 /2020/HĐKT/ACADEMY-AAU về việc thi công công trình trường học) 
- Căn cứ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ Luật Xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

 
Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2020, tại Công ty TNHH Kiến trúc Á Âu, chúng tôi gồm: 
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THĂNG LONG ACADEMY VIỆT NAM 

- Địa chỉ: Tầng 1 Viglacera Tower, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phương Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

- Mã số thuế: 0106706701 
- Số tài khoản: 0491 0000 52762 - ngân hàng Vietcombank- CN Thăng Long 
- Đại diện: Đinh Thị Phương Lan            Chức vụ: Giám đốc 

BÊN B: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC Á ÂU 
- Địa chỉ: Số nhà 150 đường Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
- Mã số thuế: 0107422861 
- Số tài khoản 1: 12.410.001.772.669 – Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm 
- Số tài khoản 2: 89.911.975.668.88. – Ngân hàng MB Bank – Chi nhánh Trần Duy Hưng. 
- Đại diện ông  : Vũ Ngọc Anh  Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng kinh tế với những nội dung sau: 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A đồng ý giao, bên B đồng ý nhận thực hiện việc thi công cải tạo văn phòng làm 
trường học tại địa chỉ: Tòa nhà Vạn Hoa, 20/165 ngõ 165, Đường Cầu Giấy, Quận Cầu 
Giấy, Thành Phố Hà Nội. 

1.2. Khối lượng thi công chi tiết được quy định tại phụ lục kèm theo hợp đồng này. 
1.3. Tiến độ thực hiện hợp đồng là: 150 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng hoặc ngày bên A bàn 

giao đầy đủ mặt bằng hoặc ngày bên A thực hiện tạm ứng theo Điều 3 của hợp đồng tùy 
theo thời điểm nào đến sau. Tiến độ này không bao gồm thời gian chờ đợi các công việc 
khác do bên A thực hiện (như cung cấp hồ sơ thiết kế liên quan được duyệt, thi công hệ 
thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp vật tư điện, nước nếu có...). Thời gian chậm bàn 
giao tính từ ngày bên A nhận được yêu cầu bàn giao của bên B cho đến khi bàn giao. 

ĐIỀU 2: HÌNH THỨC - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
2.1. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định (đơn giá hợp đồng là không đổi trong suốt 

thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị được xác định bằng đơn giá nhân với khối lượng 
công việc thi công thực tế được nghiệm thu). 

2.2. Giá trị hợp đồng: Chi tiết theo phụ lục đính kèm 
- Giá trị hợp đồng trước thuế VAT là: 15.847.110.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, tám 

trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm mười nghìn đồng). 
- Thuế VAT 10%: 1.584.711.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tư triệu, 

bảy trăm mười một nghìn đồng). 
- Giá trị hợp đồng sau thuế VAT là: 17.431.821.000 VND (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bốn 

trăm ba mươi mốt triệu, tám tăm hai mốt nghìn đồng). 
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Dự án thi công Văn phòng & Showroom 
Minh Anh 2 

Dự án: Thiết kế, thi công Showroom
Địa chỉ: Mỗ Lao, Tp. Hà Nội
Diện tích: 750m2
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án: Thiết kế kiến trúc và nội thất
Địa chỉ: Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Diện tích: 800m2 x 3 tầng
Phong cách thiết kế: Hiện đại.

Dự án thiết kế thi công Nhà nghỉ Hương Cọ 2 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án thiết kế thi công Tòa nhà Tập đoàn Enco

Dự án: Thiết kế, thi công Tòa nhà Văn phòng
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội.
Diện tích: 160m2 x 7 tầng
Phong cách thiết kế: Hiện đại.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án thiết kế thi công Showroom Innoci

Dự án: Thiết kế, thi công Showroom
Địa chỉ: Shophouse Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà 
Đông, Hà Nội.
Diện tích: 300m2 x 4 tầng
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án thi công Showroom Minh Anh 

Dự án: Thiết kế, thi công Showroom
Địa chỉ: KĐT Định Công, Tp. Hà Nội
Diện tích: 800m2 x 4 tầng
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án thiết kế thi công nội thất
trường Mầm non Thăng Long Academy

Dự án: Thiết kế, thi công nội thất
Địa chỉ: 165 Cầu Giấy, Hà Nội.
Diện tích: 1000m2
Phong cách thiết kế: Hiện đại.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án: Thiết kế và thi công xây dựng trọn gói.
Địa chỉ: KĐT Packexim2, Tây Hồ, Hà Nội.
Diện tích: 135m2 x 5 tầng.
Phong cách thiết kế: Cổ điển.

Dự án thiết kế thi công biệt thự nhà Chú Quý

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Dự án: Thiết kế nội thất phòng khách
Địa chỉ: Vinhomes Thăng Long.
Diện tích: 350m2
Phong cách thiết kế: Cổ điển.

Dự án thiết kế thi công biệt thự nhà Anh Nam

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án: Thiết kế nội ngoại thất
Địa chỉ: Tp. Nam Định.
Diện tích: 120m2
Phong cách thiết kế: Tân cổ điển.

Dự án thiết kế thi công biệt thự nhà Chú Huề

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Dự án: Thiết kế, thi công nội ngoại thất
Địa chỉ: Tp. Nam Định.
Diện tích: 80m2
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

Dự án thiết kế thi công nhà Anh Kiên

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án: Thiết kế nội ngoại thất
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội.
Diện tích: 70m2 x 6 tầng
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

Dự án thiết kế thi công nhà Anh Linh

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Dự án: Thiết kế nội ngoại thất.
Địa chỉ: Quang Trung, Tân Sơn, Thanh Hóa.
Diện tích: 120m2 x 3 tầng
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

Dự án thiết kế nhà Anh Anh - Thanh Hóa

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !

30



Dự án: Thiết kế căn hộ chung cư.
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Diện tích: 150m2
Phong cách thiết kế: Tân cổ điển.

Dự án Căn hộ nhà Chị Kim Anh - Royal City

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Dự án: Thiết kế căn hộ chung cư.
Địa chỉ: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Diện tích: 120m2
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

Dự án Căn hộ nhà Anh Hòa - Thống Nhất Complex

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án: Thiết kế căn hộ chung cư.
Địa chỉ: An Phú, Hoài Đức, Hà Nội.
Diện tích: 65m2
Phong cách thiết kế: Sang trọng, hiện đại.

Dự án Căn hộ nhà Anh Hải - Gemek Tower

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Dự án: Thiết kế văn phòng.
Địa chỉ: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Diện tích: 200m2
Phong cách thiết kế: Đơn giản, tiện lợi.

Dự án thiết kế văn phòng nhà xe Hải Vân

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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Dự án: Thiết kế văn phòng.
Địa chỉ: Tòa nhà Diamond, Số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Diện tích: 120m2
Phong cách thiết kế: Sáng tạo, cá tính.

Dự án thiết kế văn phòng công ty Hải Vân

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Dự án: Thiết kế văn phòng.
Địa chỉ: Tòa nhà Diamond, Số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Diện tích: 90m2
Phong cách thiết kế: Hiện đại, trẻ trung.

Dự án thiết kế văn phòng GOBUS

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !
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CHỨNG CHỈ, GIẤY PHÉP
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LỜI CẢM ƠN
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC Á ÂU xin gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng đã tin tưởng và 
đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Với tinh thần sáng tạo, không ngừng nỗ lực học hỏi, kiên trì đổi mới trong thiết kế, thi công và 
sản xuất các sản phẩm kiến trúc nội ngoại thất. Công ty TNHH Kiến trúc Á Âu đang cố gắng 
vươn lên khẳng định vị trí tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi không ngừng phấn đấu trở thành 
một trong những Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công, sản xuất kiến trúc 
nội ngoại thất, cũng như cung cấp các giải pháp tối ưu nhất về thi công xây dựng không gian 
sống cho các khách hàng và các doanh nghiệp, đối tác.

Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ gặp được những đối tác chân thành và đáng tin cậy cũng 
như có được những sản phẩm đạt chất lượng tốt, và dịch vụ uy tín hàng đầu.

Xin chân thành cảm ơn !

X�� cả� ơ�!

KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !



KIẾN TRÚC Á ÂU
Phong cách của bạn !

VPGD: 150 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, 
Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Chi nhánh HN: Số 4 LK41 Khu đô thị mới Vân Canh, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội.
Chi nhánh PT: 1854 Hùng Vương, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Xưởng SX: 99-KTT nhà máy Z49, Cầu Đôi, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Email: Aau.kientruc@gmail.com
Website: Https://kientrucaau.com

Tell: 0916.887.383
MST: 0107422861

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC Á ÂU


