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AAA Mosaic & Stone: Thương hiệu chuyên nghiệp cung cấp Giải pháp gạch 

Mosaic nghệ thuật & Đá nhân tạo cao cấp cho các công trình nội ngoại thất. 

Sản phẩm được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại với chất lượng tối 

ưu, đáp ứng được nhu cầu khắt khe nhất của người sử dụng. 
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TẦM NHÌN 

Là THƢƠNG HIỆU hàng đầu tại 

Việt Nam cung cấp Giải pháp gạch 

Mosaic nghệ thuật & Đá nhân tạo 

cao cấp. Là lựa chọn đầu tiên & 

đáng tin cậy cho khách hàng. 

SỨ MỆNH 

Mang đến Giải pháp gạch Mosaic 

nghệ thuật độc đáo, sáng tạo và 

duy nhất đồng thời cung cấp Giải 

pháp Đá nhân tạo đẳng cấp, sang 

trọng & chất lượng tối ưu cho mọi 

công trình. 
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• AAA Décor Mosaic: Giải pháp gạch 
Mosaic nghệ thuật cho Nội thất  

• AAA Pool Mosaic: Giải pháp gạch Mosaic 
nghệ thuật cho Hồ bơi 

AAA MOSAIC 

 

• AAA Quartz Stone: Giải pháp Đá thạch 
anh nhân tạo 

• AAA Engineered Stone: Giải pháp Đá cẩm 
thạch nhân tạo 

AAA STONE 
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             AAA MOSAIC 
                  GIẢI PHÁP GẠCH MOSAIC NGHỆ THUẬT 

         Art Mosaic Solution 
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                    Mosaic Art’s History              

Mosaic là một hình thức nghệ thuật trang trí - tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm 

những mảnh nhỏ như: thủy tinh màu, đá, gạch, gương, kính...Chất lượng vật lý 

của nguyên liệu cùng kỹ thuật lắp ghép chính là điểm tạo nên giá trị đặc biệt, 

cũng là tính chất nghệ thuật của Mosaic. 

 



Nghệ thuật Mosaic có lịch sử trên 4000 năm.  

Từ thiên niên kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên, 

Mosaic đã xuất hiện ở vùng Lưỡng Hà như một 

thể loại trang trí với các mảnh ghép bằng đá 

màu và ngà voi. Đến khoảng 1.500 năm trước 

công nguyên, Mosaic gốm ra đời nhưng chỉ thật 

sự phát triển từ thời đế chế Ba Tư (thế kỷ thứ 8 

trước công nguyên). Giống với các loại vật liệu 

Mosaic khác, Mosaic gốm chủ yếu dùng trong 

trang trí tại các cung điện và đền thờ. 
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Nghệ thuật Mosaic tiếp tục ghi dấu ấn ảnh hưởng sang 

các nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Khảm 

Mosaic nhanh chóng trở thành một kỹ thuật phổ biến 

trong nghệ thuật trang trí, cũng là một lựa chọn tất yếu 

trong trang trí nội thất thời trung cổ.  

Mosaic từ đây phát triển cả về kỹ thuật và màu 

sắc, được nhiều thế hệ nghệ sĩ kế tục, trở thành một 

thể loại nghệ thuật đặc thù và định danh thành tên gọi – 

NGHỆ THUẬT MOSAIC  
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Ngày nay, Mosaic là một hình thức nghệ thuật thủ công phổ biến. 

Mosaic được ứng dụng nhiều trong nghệ thuật trang trí nội ngoại thất hay xây 

dựng tranh tại các địa điểm công cộng, có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều 

trong kiến trúc, tranh ghép hiện đại... 
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                    Mosaic Art’s History              
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GIẢI PHÁP GẠCH MOSAIC NGHỆ THUẬT 

AAA.Mosaic là Nhãn hiệu sản phẩm gạch Mosaic Kiến trúc & Xây dựng bằng 

nhiều vật liệu khác nhau như thủy tinh, gốm sứ, đá, gỗ, cát, sỏi... 

AAA.Mosaic cung cấp Giải pháp gạch mosaic nghệ thuật: thiết kế, sản xuất & 

thi công mosaic nghệ thuật theo từng tác phẩm yêu cầu. Sản xuất trang chân 

dung mosaic, tranh nghệ thuật mosaic, điêu khắc tượng mosaic, trang trí 

mosaic... 

Sản phẩm mosaic nghệ thuật có thể ứng dụng trong trang trí nội ngoại thất, 

tranh nghệ thuật, ốp lát hồ bơi, kiến trúc & xây dựng… 
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GIÁ 
TRỊ 

Sáng tạo 
giá trị nghệ 
thuật trong 

từng tác 
phẩm 

Độc đáo và 
riêng biệt 

Kích thƣớc 
gạch rất 
nhỏ 0.8 – 
2.5  cm 

Phƣơng 
pháp thi 
công đặc 

biệt nhanh 
chóng và 
tiện dụng 

Màu sắc 
phong phú, 
đặc sắc & 
đa dạng 
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AAA Pool Mosaic 
Gạch Mosaic nghệ thuật cho Hồ bơi 

AAA Décor Mosaic 
Gạch Mosaic nghệ thuật cho Nội thất 
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Gạch chuyên dụng cho Hồ bơi, đảm bảo độ chống 
thấm, độ chịu lực, độ bóng sáng cực kỳ cao  

Nhiều quy cách gạch đơn sắc, trộn màu hoặc sản 
xuất theo thiết kế riêng 

Có thể ốp lát cho mọi kiểu dáng và kích thước hồ 
bơi 

Đảm bảo thi công nhanh chóng, tiên lợi và dễ dàng 
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Sản phẩm gạch mosaic phong phú về chủng loại, màu sắc đa dạng, mẫu mã đẹp, 
thanh lịch, kết cấu độc đáo và rất bền. 

Kích thước gạch nhỏ cho phép thể hiện từng chi tiết sắc sảo. Vật liệu thủy tinh 
cao cấp đã tạo ra kết cấu đặc biệt độc đáo của sản phẩm 

Nhờ màu sắc tự nhiên của gạch Mosaic thủy tinh kết hợp với nghệ thuật lắp 
ghép thủ công và sự sáng tạo độc đáo đã tạo nên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế 
trong từng sản phẩm 

Ứng dụng trong trang trí nội, ngoại thất (phòng khách, phòng tắm, hành lang, sảnh, 
trần, nền nhà..) 
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ADS 

• Artistic Design Serie 

• Serie thiết kế nghệ thuật 

LSS 

• Luxury Pecial Serie 

• Serie sang trọng đặc biệt 

SQS 

• Standard Quality Serie 

•  Serie chất lượng tiêu chuẩn 

EMS 

• Economy Mass Serie 

• Serie giá rẻ thông dụng 
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              AAA MOSAIC  
                     THÔNG TIN SẢN PHẨM 

                   Products Infomation 

• Quy cách gạch:  

 20x20x4mm 

 15x15x4mm 

 20x20mm 

 20x50x6mm 

 Ø20x6mm 

 25x25x6mm 

 10x10x4mm 

• Chất liệu: gạch thủy tinh cao cấp 

• Màu sắc: Đa dạng, độ chuyển màu tinh 

tế (300 màu sắc khác nhau) 

• Kết cấu độc đáo & Độ bền cao 

• Hơn 10 series bao gồm dòng phổ thông, 

No-dots, Iridium, New Rosy, Gold Star, 

Gold Silk, Magic, Grip, Pure Golg, Grip 

series….  

• Công suất hàng năm của nhà máy lên 

đến hơn 12.000.000 m2. 
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             AAA STONE 
                  GIẢI PHÁP ĐÁ NHÂN TẠO CAO CẤP 

         STONE SOLUTION 



AAA Stone là thương hiệu cung cấp giải pháp toàn diện về đá nhân tạo cao 

cấp chuyên dụng với 2 dòng sản phẩm chính là Quartz Stone & 

Engineering Stone. 

Sản phẩm đá nhân tạo cao cấp AAA Stone có nhiều đặc điểm độc đáo 

như: 

 Có nhiều dòng sản phẩm phong phú, đa dạng, độc đáo với nhiều ứng 

dụng như: đá ốp sàn, đá ốp tường, đá ốp cột, gốc trụ cột, đá ốp góc, 

viền, bậc tam cấp, mặt bàn, mặt bếp, chỉ chân tường, chỉ trần… 

 Ít bể vỡ, độ bền cao hơn so với đá tự nhiên 

 Thi công sẵn tại nhà máy (cắt, ghép..) đến công trình chỉ ốp vào bề mặt 

hoặc nối các mối ghép => nhanh chóng, chính xác, đẹp 

 Có thể ốp các bề mặt cong như bề mặt trụ, cầu thang, tường… 
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GIÁ TRỊ 

Kích thước tấm đá lớn có thể lên đến 3 x1.25m 

Chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về an toàn & Sức 
khỏe 

Sản phẩm có nhiều ứng dụng độc đáo 

Thi công hoàn toàn tại nhà máy 

Nhiều hoa văn sáng tạo, phong phú 
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AAA Engineered Stone 

Đá cẩm thạch nhân tạo 

AAA Quartz Stone 

Đá thạch anh nhân tạo 
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Đá thạch anh AAA Quartz Stone được sản xuất bởi nhà máy chuyên dụng, là 

một tấm đá thạch anh cực kỳ cứng thân thiện với môi trường được sản xuất 

bằng cách sử dụng quy trình công nghệ nâng cao của thế giới. 

Đá thạch anh AAA Quartz Stone là một vật liệu hợp chất rắn chắc & không 

xốp được tạo thành dưới điều kiện chân không. Nó có khả năng chống ăn 

mòn tốt và độ bến cao, dễ dàng làm sạch và trông luôn như mới. Đá thạch 

anh có khả năng chống hấp thụ nhiệt tốt. Điểm tan chảy của đá thạch anh tự 

nhiên có thể đạt đến 13000C, và đá thạch anh hoàn toàn là chất hãm bắt cháy 

với khả năng chống nhiệt độ cao có một không hai. 
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Đá thạch anh nhân tạo AAA Quartz Stone là sản phẩm xanh thân thiện với môi 

trường và đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe. Sản 

phẩm được ứng dụng cho: nội thất sảnh khách sạn, trung tâm thương mại, 

sân bay, nhà ga, tàu điện ngầm, và một số ứng dụng khác như: khu vực lễ 

tân, sảnh tiếp khách, quầy bar, bàn giấy, bậc cửa sổ, quầy thu ngân… 

Dòng sản phẩm: 

 Double color series 

 Glass series 

 Double color cloud series 

 Small flower series 

 Golden sandstone series 
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                   Products Infomation 

 Thành phần chính là thạch anh thiên nhiên 

 Chống ăn mòn tốt và độ bền cực kỳ cao; Dễ dàng làm sạch 

 Điểm tan chảy lên đến 1300 0C; Chống bắt cháy và khả năng hấp thụ nhiệt thấp 

 Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe; Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 

Bi Colour Cloud Series Small Flower Series 



             AAA QUARTZ STONE 
                    THÔNG TIN SẢN PHẨM 
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Tiwn Colour Series Glass Series 
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Chúng tôi đã giới thiệu công nghệ sản xuất đá tiên tiến với thiết bị từ nước 

ngoài để sản xuất khối đá nhân tạo AAA Engineerde Stone chuyên nghiệp.  

Thành phần vật liệu chính của sản phẩm là đá cẩm thạch tự nhiên, đạt đến 

92%, và do vậy nó giữ lại được vẻ thanh lịch và cao quý của tự nhiên. Hơn 

nữa, đá nhân tạo AAA Engineered Stone tươi sáng và đồng nhất về màu 

sắc, chính xác về kích thước, mức độ hoàn thiện cao; được nén và chống mài 

mòn, độ thẩm thấu không khí tốt và có thể được tái sử dụng nhiều lần.. nó là 

một vật liệu trang trí nội thất thân thiện với môi trường.  
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Sản phẩm được chia thành 5 series với nhiều phong cách và thiết kế. Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn về bức xa cho vật liệu xây dựng sau khi được 

kiểm nghiệm bởi cơ quan nhà nước.  

Đá nhân tạo AAA Engineered Stone được ứng dụng trong những không gian 

trang trí lớn như khách sạn, trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga, tàu điện 

ngầm hoặc những nơi khác… và nó là một vật liệu lý tưởng cho trang trí trong 

nhà hoặc công nghệ sản xuất đồ dùng gia đình. 

Dòng sản phẩm:  

Double color series; Glass series; Shell series; Small flower series; Big flower 

series; Fashion series 
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• Thành phần chính là đá cẩm thạch tự nhiên (92 %) 

• Màu sắc tươi sáng & đồng nhất 

• Kích thước viên đa dạng:  

 300x300,600x400,600x600,1200x600(mm) 

 3000x1200,3000x800,3200x1200,3200x800(mm) 

 3050x1250x850,3250x1250x850(mm) 

• Chính xác về kích thước, mức độ hoàn thiện cao, đươc nén và chống mài 

món tốt 

• Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn về bức xạ cho vật liệu xây dựng 

• Vật liệu trang trí nội thất thân thiện với môi trường 
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                   Products Infomation 

Tiwn Colour Series 

Glass Series – Fashion Series 

Small Flower Series 
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                   Products Infomation 

Tiwn Colour Series Big Flower Series 
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                     GIẢI PHÁP CHO DỰ ÁN – PROJECTS SOLUTION 

AAA Mosaic & Stone mang đến Giải pháp toàn diện cho Dự án: 

 Trung tâm trương mại 

 Khách sạn 

 Resort – Khu nghỉ dưỡng 

 Biệt thư, nhà phố 

 Chung cư, Khu phức hợp… 

Với các Giải pháp về: 

 Mosaic trang trí nội thất 

 Mosaic nghệ thuật cho Hồ bơi 

 Đá nhân tạo cao cấp cho sàn, tường 

 Đá nhân tạo cho bề mặt (bàn, bếp, lavabo)… 

 Đá trang trí sảnh, cổng … 



GIẢI PHÁP GẠCH MOSAIC NGHỆ THUẬT & ĐÁ NHÂN TẠO CAO CẤP 
 

LIÊN HỆ: 

Địa chỉ:   Số 5 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM 

Điện thoại:  091 6699 412 

Email:   info@aaamosaic.com 

Website:  www.aaamosaic.com 

Facebook: www.facebook.com/AAA.Mosaic  


