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THƯ NGỎ
Introduction

Kính gửi: Quý khách hàng, và Quý đối tác,

ASAHI furniture trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong 
thời gian qua. Sự tin tưởng và hài lòng của quý khách dành cho các sản phẩm nội thất, Sofa của chúng tôi là niềm động 
viên to lớn để chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của mình là mang đến những trải nghiệm và cảm nhận tuyệt 
vời nhất cho người dùng về sự thoải mái, thư giãn với chất lượng tốt nhất.
Thương hiệu Nội thất ASAHI – ASAHI furniture được thành lập và phát triển bởi Công ty TNHH Chế biến Gỗ ASAHI tại Nhật Bản 
(Asahi Wood Processing Co., Ltd.). Các sản phẩm của ASAHI furniture được sản xuất bởi nhà máy A & M Việt Nam (AIV) của 
ASAHI Wood tại Bình Dương. Thành lập vào năm 2005, nhà máy A & M Việt Nam với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong 
lĩnh vực sản xuất SOFA, nội thất cao cấp. Các sản phẩm của ASAHI furniture cam kết tuân thủ theo đúng quy trình sản xuất 
và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản. 

ASAHI furniture Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, với mong muốn trở thành một thương hiệu nội thất 
Nhật Bản tại Việt Nam có tiềm lực vững mạnh, đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nội thất và mang đến cho khách 
hàng Việt Nam những giá trị bền vững theo thời gian. 

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu đặt hàng của các nhà mua hàng từ Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ,…, ASAHI furniture mong muốn 
tìm kiếm, mở rộng và phát triển hệ thống phân phối các dòng sản phẩm của chúng tôi tới người tiêu dùng tại thị trường Việt 
Nam thông qua các hệ thống cửa hàng bán lẻ đồ nội thất cao cấp trên toàn quốc. Ngoài ra, ASAHI furniture cũng đang tìm 
kiếm và hợp tác với khách hàng OEM tại Việt Nam. Với hình thức sản xuất OEM, chúng tôi đẩy mạnh phát triển sản phẩm 
độc quyền theo yêu cầu, chú trọng phương châm định hình phong cách nội thất cá nhân, mang dấu ấn, bản sắc riêng cho 
từng Quý đối tác. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng tạo nên sản phẩm độc quyền thương hiệu theo tiêu chí 
“One by One”.

ASAHI furniture luôn cam kết lắng nghe và nỗ lực cải tiến để mang tới cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ ngày càng 
hoàn thiện hơn; giữ chữ tín trong kinh doanh thông qua kết quả công việc, và chúng tôi luôn trên tinh thần sẵn sàng hợp 
tác cùng phát triển để trở thành đối tác tin cậy của các đại lý và đối tác bán hàng với tiêu chí hợp tác kinh doanh lâu dài, 
bền vững và đôi bên cùng phát triển lớn mạnh. 

Trân trọng, Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Mr. Komatsu Toru - Tổng Giám Đốc.

Dear valued Customers and Partners,

ASAHI furniture would like to thank our valued customers and partners, both domestic and international, who have always accompanied 
us in the past. Your trust and satisfaction with our furniture products and sofa are a great encouragement for us to achieve our mission of 
bringing the best experiences and feelings to users with comfort, relaxation, and the best quality.
ASAHI furniture brand – ASAHI furniture was established and developed by ASAHI Wood Processing Co., Ltd in Japan. ASAHI furniture products 
are manufactured by A & M Vietnam (AIV) of ASAHI Wood factory in Binh Duong. Established in 2005, A & M Vietnam factory with more 
than 15 years of experience in the field of manufacturing SOFA, high-class furniture. The products of ASAHI furniture are committed to 
complying with the strict production process and quality control standards of Japan.

ASAHI furniture Vietnam has made remarkable progress, with the desire to become a Japanese furniture brand in Vietnam with powerful 
potential, accomplish many achievements in the furniture field, and bring Vietnamese customers sustainable values over time.

Besides meeting the order demands of buyers from Japan, Europe, America, etc., ASAHI furniture wishes to find, expand and develop the 
distribution system of our product lines to consumers in the Vietnamese market through high-end furniture retail stores nationwide. In 
addition, ASAHI furniture is also looking for and cooperating with OEM customers in Vietnam. With the form of OEM production, we promote 
the development of exclusive products on demand, focusing on the motto of shaping individual interior styles and bearing a unique 
identity for each of our partners. We will accompany customers to create brand-exclusive products according to the “One by One” criteria.

ASAHI furniture is always committed to listening and striving to improve in order to bring customers more and more perfect products and 
services; We maintain business credibility through work results, and we are always ready to cooperate and develop together to become a 
reliable partner of agents and sales partners with the desire to cooperate in long-term business, sustainable and mutually beneficial 
development.

Best regards. Wishing you all good health, happiness, and success.
Mr. Komatsu - Managing Director
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THÔNG TIN NHÂN SỰ
Company Information

Tôi muốn bắt đầu bán các sản phẩm được yêu 
thích trong số các sản phẩm được xuất bán cho 
tập đoàn Asahi Wood Nhật Bản tại Việt Nam. Tôi 
thấy rằng có thể bán đồ nội thất có giá trị cao tại 
thị trường Việt Nam, một thị trường đang phát triển 
nhanh chóng như hiện nay.

Để hướng đến thị trường Việt Nam, vào tháng 1 
năm 2021 chúng tôi đã khai trương showroom tại 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh với thương hiệu 
“ASAHI furniture”.

I want to start selling products that are loved 
among the products sold to Japan's Asahi Wood 
Corporation in Vietnam. I see that it is possible to 
sell high value furniture in the Vietnamese 
market, which is growing rapidly today.
To target the Vietnamese market, in January 2021 
we opened a showroom in District 7, Ho Chi Minh 
City with the brand name “ASAHI furniture”.

From Mr. Komatsu Toru
Tổng Giám đốc Managing Director

Tôi là Ráng - Giám đốc kinh doanh của thương 
hiệu nội thất ASAHI furniture tại Việt Nam.

Sau những năm tháng học tập và làm việc tại tập 
đoàn nội thất ASAHI ở Nhật Bản. Tôi đã hiểu nhiều 
hơn về con người Nhật Bản và chất lượng sản 
phẩm của Nhật Bản. Tôi đã may mắn được học 
những quy trình từ lúc nghiên cứu, kiểm tra chất 
lượng tới lúc làm ra sản phẩm. 

Tôi đánh giá sản phẩm Nhật Bản về chất lượng 
phải nói là số 1 thế giới. 

Mục tiêu của tôi là mang đến cho khách hàng Việt 
Nam những sản phẩm tốt nhất và những trải 
nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm nội thất 
của Nhật Bản.

I am Rang-Sales Manager of ASAHI furniture 
brand in Vietnam.

After years of studying and working at ASAHI 
furniture corporation in Japan, I have under-
stood more about Japanese people and the 
quality of Japanese products. I have been 
fortunate to learn the processes from 
research and quality control to product 
making.

I rate Japanese products in terms of quality to 
be number 1 in the world.

My goal is to bring Vietnamese customers the 
best products & experiences when using 
Japanese furniture.

From Mr. Rang Dang
Giám đốc Kinh doanh Sale Manager

Tôi là nhân viên bán hàng thuộc bộ phận kinh 
doanh của ASAHI furniture Vietnam. Với hơn 7 năm 
kinh nghiệm bán hàng và đam mê trong lĩnh vực 
nội thất, và với vai trò là người trực tiếp tư vấn sản 
phẩm nội thất, Sofa của thương hiệu ASAHI furniture 
cho Quý khách hàng, tôi tự tin có thể tư vấn cho 
khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất 
và được cam kết bằng sự hài lòng của khách hàng. 

Phương châm của tôi là làm việc với niềm đam mê 
& luôn nỗ lực hết mình, nhiệt tình & có trách nhiệm 
với công việc.

I am a selesperson in the sales department of 
ASAHI furniture Vietnam. With more than 7 years 
of sales experience and passion in the field of 
furniture, and as a direct furniture consultant, 
Sofa of ASAHI furniture brand for customers. I can 
confidently advise customers on the best quality 
products & commit to customer satisfaction. 

My motto is to work with passion, and always 
give my best effort, enthusiasm, and responsibility 
for work.

From Ms. Soa Vo
Bộ phận Kinh doanh Sales Department



04

CỘT MỐC QUAN TRỌNG
Important Milestones

- 1966 -
Thành lập nhà máy sản xuất 
đầu tiên - ASAHI WOOD 
PROCESSING CO., LTD.,, có trụ 
sở chính tại Akebono-cho &
nhà máy thứ hai tại Sanzou
go-cho, Toyokawa, Nhật Bản.

- 2021 -
Chính thức ra mắt thương 
hiệu "ASAHI furniture" và khai 
trương Showroom ASAHI 
furniture tòa nhà Cspace, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- 1990 -
Thành lập nhà máy ASAHI 
MOKUZAI (M) SDN. BHD 
(Tại Malaysia) 

- 2005 -
Thành lập nhà máy A & M INDUSTRY 
VIETNAM CO., LTD. (AIV) với diện tích 
hơn 12.000m2 tại tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam  

Established the first manfacturing 
plant - ASAHI WOOD PROCESSING 
CO., LTD., with headquarters in 
Akebono-cho & a second factory in 
Sanzougo- cho, Toyokawa, Japan

Established ASAHI MOKUZAI 
(M) SDN factory. BHD (In 
Malaysia)

Established A & M INDUSTRY 
VIETNAM CO., LTD. (AIV) with 
an area of more than 
12.000m2 in Binh Duong 
Province, Vietnam

Officially launching the 
"ASAHI furniture" brand and 
opening the ASAHI furniture 

Showroom, Cspace Building, 
District 7, Ho Chi Minh City.
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TẦM NHÌN & SỨ MỆNH
Vision & Misson

ASAHI furniture cam kết trở thành 
nhà sản xuất nội thất, sofa đạt 
tiêu chuẩn chất lượng
Nhật Bản hàng đầu tại Việt 
Nam.Trong 5 năm tới chúng tôi 
sẽ tiếp tục duy trì và phát huy vị 
thế dẫn dắt thương hiệu ASAHI 
furniture góp mặt trong top 10 
thương hiệu nội thất uy tín được 
người dùng Việt Nam tin tưởng 
và lựa chọn.

We always aspire to become the 
leading furniture manufacturer 
with Japanese quality standards 
in Vietnam, with our creative 
efforts in design, world-class 
technical quality & technology, in 
the next 5 years we will continue 
to maintain and promote the 
leading position of ASAHI furniture 

brand in the top 10 best furniture 
brands in Vietnam.

Tầm nhìn
Vision

ASAHI furniture always pursues the 
sustainable values from product 
quality according to Japanese 
standards & exquisite luxury designs 
followed by European design style. 
The same as Japanese demeanor 
and lifestyle, respecting the inner 
values, and minimalism but still 
keeping the delicateness and 
flexibility in standard design.

ASAHI furniture luôn theo đuổi giá trị 
bền vững từ chất lượng sản phẩm 
theo tiêu chuẩn Nhật Bản đến mẫu 
mã tinh tế sang trọng theo phong 
cách thiết kế Châu Âu. 
Giống như phong thái và lối sống 
của người Nhật, trân trọng những giá 
trị bên trong, 
tối giản nhưng vẫn giữ sự tinh tế và 
linh hoạt trong thiết kế chuẩn mực. 

Giá trị cốt lõi
Core Value

ASAHI furniture always aims and 
pursues the goal of creating 
environmentally-friendly 
furniture products, safe for users 
and durable over time.

ASAHI furniture luôn hướng tới và 
theo đuổi mục tiêu tạo ra những 
sản phẩm nội thất thân thiện với 
môi trường, an toàn cho người sử 
dụng và chất lượng bền bỉ theo 
thời gian.

Sứ mệnh
Mission
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SẢN PHẨM
Products

DÒNG SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

DÒNG SẢN PHẨM TÌM KIẾM ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI

BRIDGE ELEGANCE

LIMITED DURA DURA

CROSSOVER ONA

ASAHI furniture chuyên sản xuất: “SOFA da may đo”, nội 
thất phòng khách, nội thất phòng ăn. Với các dòng sản 
phẩm chính hiện tại như: Bridge, Elegance, Limited 
Dura, dura, Crossover, ONA... Các sản phẩm nội thất 
của ASAHI furniture được thiết kế theo phong cách 
Scandinavian kết hợp với phong cách thiết kế tối giản 
Janpandi của Nhật, chất liệu cao cấp tạo nên sự sang 
trọng và tinh tế trong từng dòng sản phẩm.

"ASAHI furniture specializes in manufacturing: “SOFA tailor-made 
leather”, living room and dining room furniture. Along with 
current key product lines such as Bridge, Elegance, Limited 
Dura, Dura, Crossover, ONA, etc. 
The interior products of ASAHI furniture are designed in a 
Scandinavian style combined with the Japandi minimalist 
design style of Japan, with high-quality materials that create 
elegance and delicateness in each product line."

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm đối tác, đại lý phân phối các dòng sản phẩm sau tại thị trường Việt Nam:

Product line looking for distribution partners.

Exclusive product line

Trang 09

Trang 07 Trang 08

Trang 10

Trang 11 Trang 12
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TÌNH YÊU CỦA GỖ
BRIDGE COLLECTION - WOODEN'S LOVE 

Vẻ đẹp lộng lẫy của BRIDGE, kế thừa tinh thần của 
thiết kế Scandinavian;
với thiết kế đơn giản và tiện dụng đã mang lại vẻ 
đẹp đặc trưng của BRIDGE.
Sự kết hợp giữa tự nhiên và hiện đại tạo nên vẻ đẹp 
phong phú hơn cho cuộc sống của bạn.
Tại Việt Nam, quý khách hàng có thể mua các sản 
phẩm thuộc dòng Bridge tại các cửa hàng nội thất 
Nhà Xinh - là đối tác duy nhất phân phối độc quyền 
dòng sản phẩm Bridge của ASAHI furniture tại thị 
trường Việt Nam.

BRIDGE

The splendor of BRIDGE, inheriting the spirit of 
Scandinavian design; with a simple and convenient 
design that brings out the typical beauty of BRIDGE.
The combination of nature and modernity creates 
richer beauty in your life.
In Vietnam, customers can buy products of the 
Bridge line at Nha Xinh furniture stores - the only 
partner to exclusively distribute ASAHI furniture's 
Bridge product line in the Vietnam market.



08

CẢM HỨNG TỪ
VŨ CÔNG BALLET

ELEGANCE COLLECTION - INSPIRATION FROM BALLET

Inspired by graceful and flexible ballet dancers, the 
collection brings a sense of delicateness and 
elegance, suitable for modern spaces in a 
minimalist style.
In Vietnam, customers can buy products of the 
Elegance line at Nha Xinh furniture stores - the only 
partner to exclusively distribute ASAHI furniture's 
Elegance product line in the Vietnam market.

Lấy cảm hứng từ những vũ công ballet duyên dáng 
và uyển chuyển, BST mang đến cảm giác tinh tế và 
thanh lịch, phù hợp cho các không gian hiện đại 
theo phong cách tối giản.
Tại Việt Nam, quý khách hàng có thể mua các sản 
phẩm thuộc dòng Elegance tại các cửa hàng nội 
thất Nhà Xinh - là đối tác duy nhất phân phối độc 
quyền dòng sản phẩm Elegance của ASAHI furniture 

tại thị trường Việt Nam.

ELEGANCE
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Bộ sofa da với chất lượng hàng đầu. Toát 
lên cảm giác sang trọng. Bộ sưu tập được 
sử dụng cả tấm da lớn để hạn chế việc 
khâu da ở mức tối thiểu nhất.

LIMITED DURA

Leather sofa set with top quality. It exudes a 
sense of luxury for its owner. The collection 
used large leather panels to keep stitching to 
a minimum.
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Thử và Cảm Nhận - Sự thoải mái 
của dura bắt đầu từ cảm giác ôm 
khít theo cơ thể của bạn, sau đó là 
phần tay vịn với chiều cao vừa 
vặn để không làm bạn cảm thấy 
mỏi trong quá trình ngồi.

DURA
Try and Feel - Dura's comfort begins 
with a snug fit that follows your body, 
followed by the armrests with the right 
height so as not to make you feel 
fatigued during sitting.

SOFA LS31502(3)A

SOFA LS40902(3)A

 SOFA LS40202(3)A
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Sofa được thiết kế với vẻ đẹp sang trọng, 
phần đệm ngồi sử dụng lông vũ và khung 
gỗ bên trong sử dụng loại gỗ cứng với 
chất lượng cao.

The sofa is designed with luxurious 
beauty, the seat cushion uses feathers 
and the inner wooden frame uses 
high-quality hardwood.

COZY COZY

POP

SHOT

Fb
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ONA COLLECTION

“The Lover”

"Khí chất lịch lãm của một người đàn ông được
tạo nên bởi phẩm chất đoan trang của người phụ nữ".

"A man's elegant temperament is created by a woman's dignified quality".

ONA-HER SOFA : đại diện cho 
người phụ nữ đoan trang, tinh tế, 
dịu dàng nhưng cũng đầy cá tính 
và cuốn hút. Đó là nét duyên của 
người phụ nữ hiện đại. 

ONA-HIM SOFA: Tượng trưng cho 
một quý ông với khí chất bên 
ngoài lịch lãm, mạnh mẽ, vững 
chãi; và bên trong lại đầy sự ấm 
áp, bảo bọc và luôn là chỗ dựa 
vững chắc cho gia đình.

ONA-HER SOFA : Representing a 
dignified, delicate, gentle woman 
but also full of personality and 
attractive. That is the charm of the 
modern woman.

ONA-HIM SOFA: Symbolizes a 
gentleman with an elegant, 
strong, and steady exterior 
temperament. And the inside is 
warm, protective, and always 
solid support for the family.
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QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

PRODUCT QUALITY MANAGEMENT

At the design and testing stages, we continuously test and measure base 
performance and safety performance so that our customers can use our 
products with peace of mind. We perform tests such as large-scale 
environmental testers, durability/load-bearing capacity, and abrasion 
resistance based on product characteristics. In addition, we would like to 
further improve our safety checks on the use of formaldehyde, which has 
become a huge problem in recent years.

01. Environmental testing: 
We use constant temperature and humidity testers to check product quality 
in different environments. We perform the following rigorous tests to meet the 
best product quality and industry standards in the use of natural materials 
such as wood. Check for cracks, warping, and dimensional changes by 
exposing parts, components, and products to harsh environments for 72 
hours (3 days) for high temperature and humidity, and 72 hours (3 days) for 
low temperature and humidity.

02. Product durability and properties testing: 
We test the durability and properties of many different materials, not just 
wood. For example, we test the tensile, compressive, and flexural strengths of 
finished products as well as parts and components such as wooden and 
metal fittings.

03. Repetitive impact testing: 
Durability is tested by repeated impact into the air. With a weight of 60 kg 
placed on the seat surface, raise only the front legs 10 cm above, and the 
impact of dropping the front legs on a machine is repeated 5,000 times, as 
well as checking for abnormalities such as distortion and damage of the 
product.

04. Product's bearing capacity testing: 
Check the durability of chairs such as sofas, and chairs, put a load of 
95 kg on the chair's surface 50,000 times, and check each part for any 
abnormalities such as cracks.

Ở giai đoạn thiết kế và thử nghiệm, chúng tôi liên tục kiểm tra và đo lường hiệu 
suất cơ bản và hiệu suất an toàn để khách hàng có thể yên tâm sử dụng sản 
phẩm của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các bài kiểm tra như máy kiểm tra 
môi trường quy mô lớn, độ bền / khả năng chịu tải, và khả năng chống mài 
mòn dựa trên các đặc tính của sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn 
nâng cao hơn nữa các biện pháp kiểm tra sự an toàn trong việc sử dụng chất 
formaldehyd, vốn đã trở thành một vấn đề rất lớn trong những năm gần đây.

01. Kiểm tra môi trường: 
Chúng tôi sử dụng máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi để kiểm tra chất 
lượng sản phẩm trong các môi trường khác nhau. Chúng tôi thực hiện các bài 
kiểm tra nghiêm ngặt sau đây để đáp ứng chất lượng sản phẩm tốt nhất và 
tiêu chuẩn công nghiệp trong việc sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ. Kiểm 
tra các vết nứt, cong vênh và thay đổi kích thước bằng cách đặt các bộ phận, 
thành phần và sản phẩm vào môi trường khắc nghiệt trong 72 giờ (3 ngày) đối 
với nhiệt độ và độ ẩm cao và 72 giờ (3 ngày) đối với nhiệt độ và độ ẩm thấp.

02. Kiểm tra độ bền và đặc tính của sản phẩm: 
Chúng tôi kiểm tra độ bền và đặc tính của nhiều vật liệu khác nhau, không chỉ 
gỗ. Ví dụ, chúng tôi kiểm tra độ bền kéo, nén và uốn của thành phẩm cũng như 
các bộ phận và chi tiết như phụ kiện bằng gỗ và kim loại.

03. Kiểm tra tác động lặp lại: 
Độ bền được kiểm tra bằng cách tác động nhiều lần vào không khí. Với trọng 
lượng 60 kg đặt trên mặt ghế, chỉ nâng hai chân trước lên trên 10 cm, và tác 
động thả hai chân trước lên một máy được lặp lại 5.000 lần, cũng như kiểm tra 
các bất thường như móp méo và hư hỏng của sản phẩm.

04. Kiểm tra độ chịu lực của sản phẩm: 
Kiểm tra độ bền của ghế như sofa, ghế, đặt tải trọng 95 kg lên bề mặt ghế 
50.000 lần và kiểm tra từng bộ phận xem có bất thường nào như vết nứt không.

01 02

03 04
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KIỂM SOÁT
NGUYÊN VẬT LIỆU
MATERIAL CONTROLS

1. We use high-quality Semi-aniline cowhide (semi-aniline leather) provided 
by Brazil's JBS group with the world's leading quality standard of genuine 
cowhide; and has many outstanding advantages such as soft, color 
fastness and high elasticity, very breathable and moisture-proof. This type 
of leather is also often used on most formal cars such as Lexus, Land Rover, 
etc.

2. For the inner wooden frame, we only use solid wood and the joints are held 
together by solid wooden dowels. For durability confirmation of the sofa, we 
carry out rigorous testing on the seat's surface and backrest and set up a 
comprehensive testing system to ensure thorough quality.

3. Sofa's interior cushion is used high-density Urethane with excellent 
durability. In addition, the cushion surface is made of high-quality genuine 
leather with a semi-aniline glossy finish, which is extremely durable.

4. With the use of feathers for the contact of seat cushion surface and the 
use of Urethane with high density for the interior cushion of the sofa. We give 
you absolute comfort as you will feel your body subtly supported when you 
sit down.

1. Chúng tôi sử dụng chất liệu da bò cao cấp Semi-aniline (da bán Anilin) được 
cung cấp bởi tập đoàn JBS của Brazil với tiêu chuẩn chất lượng của Ý; và có 
nhiều ưu điểm nổi bật như: mềm mại, có độ bền màu và khả năng đàn hồi cao, 
rất thoáng khí và giữ ẩm. Loại da này cũng thường được dùng trên hầu hết các 
dòng xe hơi trang trọng như Lexus, Land Rover…

2. Đối với khung gỗ bên trong, chúng tôi chỉ sử dụng gỗ cứng và các khớp nối 
được liên kết với nhau bằng các chốt gỗ chắc chắn. Để xác nhận độ bền của 
ghế Sofa, chúng tôi thực hiện kiểm tra khắt khe bề mặt của ghế và phần tựa 
lưng, đồng thời thiết lập một hệ thống kiểm tra toàn diện để đảm bảo chất 
lượng kỹ lưỡng.

3. Phần đệm bên trong của Sofa được sử dụng Urethane mật độ cao với độ bền 
tuyệt vời . Ngoài ra, bề mặt đệm được làm từ chất liệu da thật cao cấp phủ 
bóng bán anilin có độ bền cực tốt.

4. Với việc sử dụng lông vũ cho phần mặt tiếp xúc của đệm ghế và sử dụng 
Urethane với mật độ cao cho phần đệm trong của Sofa, chúng tôi mang đến 
cho bạn sự thoải mái một cách tuyệt đối và bạn sẽ cảm thấy cơ thể bạn như 
đang được nâng đỡ một cách tinh tế khi ngồi xuống.
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CƠ SỞ VẬT CHẤT
NHÀ MÁY

FACTORY FACILITIES

Công nghệ hiện đại hàng đầu, đạt 
tiêu chuẩn Nhật bản. Đội ngũ kỹ 
thuật giàu kinh nghiệm, luôn cập 
nhật các loại vật liệu mới.

Leading modern technology, 
meeting Japanese standards. 
Experienced technical team, 
always updating new materials.
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BST dòng BRIDGE và ELEGANCE đang được trưng bày và bán độc 
quyền tại các chi nhánh Showroom Nhà Xinh Tp. Hồ Chí Minh & Hà Nội
BST Bridge and Elegance are being displayed and sold exclusively at 
Nha Xinh  showroom branches. Ho Chi Minh city  and Hanoi city. 
       
        

ĐỐI TÁC
PARTNERS

 Exclusive partners in Vietnam market

Distribution partners - Retail agents.

Dòng sản phẩm BOSCO đang được 
trưng bày và bán tại Showroom nội thất 
TAVICO home, Đồng Nai.
The Bosco product line is being 
displayed and sold at Tavico Home 
interior showroom, Dong Nai.   
        
   

ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ BÁN LẺ



ĐỐI TÁC
PARTNERS
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Với hình thức sản xuất OEM, chúng tôi chú trọng phát triển sản phẩm độc quyền theo thiết kế  và yêu 
cầu của khách hàng. ASAHI furniture rất hân hành đồng hành cùng quý khách hàng tạo nên những 
sản phẩm độc quyền cho thương hiệu nội thất của bạn.        

KHÁCH HÀNG ĐẶT HÀNG OEM

Customers order OEM

NHÀ CUNG CẤP

Supplier

Ngoài ra, ASAHI furniture mong muốn tìm kiếm, và phát triển đối tác phân phối, đại lý bán lẻ các dòng 
sản phẩm khác như: Limited dura, Dura, Crossover, ONA tại thị trường Việt Nam thông qua các hệ 
thống cửa hàng bán lẻ đồ nội thất cao cấp trên toàn quốc. 

In addition, Asahi furniture wants to search, and develop distribution partners, retail agents of other 
product lines such as Limited Dura, Dura, Crossover, Ona in Vietnam market through stores selling 
stores selling stores Retail high -class furniture nationwide.        
        

With the form of OEM production, we focus on developing exclusive products according to customers’ 
designs and requirements. ASAHI furniture is pleased to accompany customers to create exclusive 
products for your furniture brand.



Showroom : Tòa nhà Cspace, Tầng 2, SR-204, 
12-13 Đường N1, Khu TM Nam, KCX Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh.
Nhà máy: Đường số 5, KCN Đồng An, Phường 
Bình Hòa,Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

+84-274-3768-049/50; +84 (0) 9 3122 7100

sales@amindustry.com.vn.

www.asahi-furniture.com.vn

Showroom : Cspace Building, 2nd Floor, SR-204, 12-13 N1 Street,
Nam Trade Zone, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan 
Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Factory: No. 5, Dong An Industrial Park, Binh Hoa 
Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam.

+84-274-3768-049/50; +84 (0) 9 3122 7100

sales@amindustry.com.vn.

www.asahi-furniture.com.vn

"THƯƠNG HIỆU NỘI THẤT CAO CẤP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM"

www.asahiwood.co.jp www.amindustry.com.vn

Japanese luxury furniture brand


