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From A HOBBY
to A PASSION
Từ sở thích đến đam mê

HOW WE SERVE YOU
Tâm huyết của chúng tôi

PRECISE PROCEDURES SIGNATURE & QUALITY CUSTOMER SERVICE
Quy trình tỉ mỉ An toàn & phong cách đặc trưng Dịch vụ khách hàng

Products are carefully screened through 
sophisticated manufacturing steps, 
beginning with raw materials and ending 
with the perfection of long-lasting 
high-end items, using strict standards.

Sản phẩm được kỹ càng sàng lọc qua 
nhiều bước, bắt đầu từ nguyên liệu thô, 
thông qua quy trình sản xuất tinh xảo và 
tiêu chuẩn chặt chẽ, để hoàn thiện 
những mặt hàng cao cấp bền đẹp.

Every Song Thang product is 
distinguished by minimalism, 
intelligence, and sophistication. 
Meanwhile, we still maintain durability 
and safety for consumers as well as the 
environment.

Chúng tôi luôn ưu tiên sự an toàn cho 
người tiêu dùng cũng như môi trường.
Tối giản, thông minh, và tinh tế là nét 
đặc trưng mà bạn tìm thấy trong mỗi 
sản phẩm Song Thắng.  

Experienced consultants with deep 
specialized knowledge will assist you 
in selecting the best product for your 
needs and space. The product has a 
two-year warranty.

Các chuyên viên tư vấn dày dặn kinh 
nghiệm và mạnh về kiến thức chuyên 
ngành sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm 
phù hợp với sở thích và không gian 
riêng. Sản phẩm được bảo hành trong 
2 năm.

OUR STORY
Câu chuyện của chúng tôi

Mr. Thang, the company's director, learned about the wood 
industry while working with his brother. He felt at the time 
that he could combine his creative design thinking with his 
mechanical engineering skills. Mr. Thang pursued his passion 
by establishing Song Thang in 1999.

Tất Thắng - Giám đốc doanh nghiệp bắt đầu biết đến ngành 
gỗ khi làm việc cùng anh của mình. Khi đó, anh cảm thấy anh 
vừa có thể áp dụng tư duy sáng tạo thiết kế và sở thích kỹ 
thuật cơ khí. Anh Thắng đã tiếp tục đam mê của mình bằng 
việc thành lập Song Thắng vào năm 1999.



OUR MISSION
Sứ Mệnh

THE TEAM
Đội ngũ

Simply beautify your home
Tôn vinh vẻ đẹp cho căn nhà bạn

OUR MISSION
Sứ Mệnh

• Tôn Trọng
• Tối Giản
• Chuẩn Xác
• Cùng Phát Triển
• Hạnh Phúc

• Respect
• Minimalism
• Precision
• Grow together
• Happiness

CORE VALUES
Giá trị cốt lõi

• High-quality standards
• Prioritize and value the customer experience
• Versatile and minimal products
• Tiêu chuẩn chất lượng cao
• Tập trung và tôn trọng trải nghiệm của khách hàng
• Định vị sản phẩm tối giản đa năng

WHAT MAKES US UNIQUE?
Điều đặc biệt về chúng tôi

RESPECT & HAPPINESS
Tôn trọng & Hạnh phúc

We always value the opinions and individual efforts of our 
60 company members, customers, and partners. We strive 
to create a welcoming environment in the workplace where 
everyone can be themselves and optimize their strengths 
and creativity.

Chúng tôi luôn lắng nghe những ý kiến và nỗ lực cá nhân 
của thành viên công ty cũng như đối tác khách hàng.
Chúng tôi cố gắng tạo không khí thoải mái vui vẻ đến công 
ty để mỗi người đến nơi làm việc có thể là chính mình và 
phát huy thế mạnh và sáng tạo của họ.

CREATIVITY & UNITY
Đoàn kết sáng tạo

“There were times when a partner requested a product that 
required such difficult techniques that many experienced 
workers shook their heads and refused. But I gathered our 
team and walked them through the technique step by step. 
Finally, we successfully completed our mission", Mr. Thang 
enthusiastically shared.

“Có những lần đối tác yêu cầu sản phẩm có kỹ xảo rất khó 
mà nhiều thợ kinh nghiệm đã lắc đầu từ chối, nhưng tôi đã 
kêu gọi các anh em trong xưởng và giải thích từng bước kỹ 
thuật. Cuối cùng chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành yêu 
cầu hóc búa của đối tác”- Anh Thắng thích thú chia sẻ.



We are gradually approaching our goals of 
dedicating ourselves to the Vietnamese and 
international wood industries. Song Thang's 
products have been sold in Laos, Japan, the 
United States, and Europe. We began 
exporting to Laos in 2004 and supplying to 
Japan in 2006.

Song Thắng đang dần tiến gần đến sứ 
mệnh của mình để cống hiến cho ngành gỗ 
Việt Nam và cũng như Quốc Tế. Song 
Thắng đã xuất khẩu ván sàn đến Lào, Nhật, 
Mỹ, và các nước Châu Âu. Công ty đã lần 
đầu tiên xuất khẩu sản phẩm đi Lào vào 
năm 2004 và Nhật Bản vào năm 2006.

OUR PROJECTS
Các công trình

Song Thang is frequently involved 
in large-scale projects such as Feliz 
En Vista and D'edge Thao Dien 
(both in HCMC), Blooming Tower 
(Da Nang), and The Manor Central 
Park (Hanoi).

Song Thắng thường xuyên tham gia 
vào các dự án quy mô lớn như Feliz 
En Vista và D’edge Thảo điền (TP 
HCM), Blooming Tower (Đà Nẵng), 
The Manor Central Park (Hà Nội)



MAIN PRODUCTS
Sản phẩm chính

Trần nhà
Vách tường
Tủ
Giường

Ceiling
Wall
Cabinets
Bed

Vách tường
Cửa sổ
Ván sàn
Bàn ghế
Cửa

Wall
Windows
Flooring
Tables & chairs
Doors



FACTORY SIZE AND EQUIPMENT
Quy mô nhà xưởng và thiết bị

TECHNOLOGY
Công nghệ

The 5000 m2- factory houses 100 large 
and small machines (high-frequency 
presses, CNC, edge stickers, coating 
machine) imported from the United 
States, Germany, and Japan.

Nhà máy có diện tích 5000 m2, bao gồm 
100 máy to nhỏ, được nhập khẩu từ Mỹ, 
Đức, và Nhật, như máy ép cao tần, CNC, 
dán cạnh, dàn máy sơn,…

TECHNOLOGY
Công nghệ

Odorless Japanese KOYOBOND adhesive and Treffert UV 
coat contain natural ingredients, have a very light odor, and 
are completely safe for both users and the environment. 
The manufacturing process is researched and developed 
using Japanese technology.

Keo kết dính Nhật KOYOBOND không mùi và sơn UV 
Treffert đều bao gồm các thành phần tự nhiên, có mùi rất 
nhẹ, hoàn toàn an toàn với người sử dụng và môi trường. 
Quy trình sản xuất được nghiên cứu và phát triển theo công 
nghệ Nhật Bản.

STANDARDS & CENSORSHIP
Tiêu chuẩn & kiểm duyệt

European standards adhere to specific humidity or 
dimension requirements to ensure space fit and limit 
environmental defects. Numerous moderation and 
selection steps are included to maximize product 
features and quality.

Các con số về độ ẩm hay kích thước được tuân thủ theo tiêu 
chuẩn Châu Âu để đảm bảo phù hợp với không gian và hạn 
chế những khiếm khuyết nảy sinh do môi trường. 
Bao gồm nhiều bước kiểm duyệt và chọn lọc giúp phát huy 
tối đa tính năng và chất lượng sản phẩm.

Lớp sơn UV chống trầy xước

Đáy polywood 9 lớp kháng nước

Lớp gỗ tự nhiên vân nổi 
(Sồi, Acacia, Walnut)



CERTIFICATIONS & LEGAL RECORDS
Chứng nhận & hồ sơ pháp lý



OUR PARTNERS & TESTIMONIES
Các đối tác & nhận xét của khách hàng 

It looks beautiful in the picture, but it's 
even more beautiful in person!

Nhìn trong hình đã đẹp, bên ngoài 
còn đẹp hơn!

I purchased the table and chair set 
from Song Thang 10 years ago, and it 
still looks brand new.

Bộ bàn ghế Song Thắng 10 năm 
rồi mà nhìn vẫn như mới.

LET'S KEEP IN TOUCH
WITH US
Lời cảm ơn

Thank you for considering Song Thang's products. 
Your trust is a great motivation for us to continue 
on our mission journey, to design products that 
are increasingly minimalist, smart, but equally 
delicate and durable.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm của 
Song Thắng. Sự tin tưởng của bạn là động lực rất lớn để 
chúng tôi tiếp tục hành trình sứ mệnh của mình, để thiết 
kế những sản phẩm ngày càng tối giản, thông minh, 
nhưng cũng không kém phần tinh tế và bền bỉ.


