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Improve The Quality 
Of Vietnam Aluminium

ong hành cùng nền kinh tế hội 
nhập và đang ngày càng phát 
triển, Nhà máy Nhôm NAMSUNG 

là niềm tự hào của chất lượng Việt. Với 
hơn 30 năm kinh nghiệm ngành 
nhôm, thông qua nghiên cứu sâu sắc 
về thị trường cũng như nỗ lực nâng 
cao chất lượng,chúng tôi đã và đang 
có được niềm tin của quý khách hàng 
và uy tín của thương hiệu số 1 tại Việt 
Nam trong lĩnh vực cung cấp nhôm và 
vật tư ngành xây dựng.

Mỗi nỗ lực của chúng tôi đều vì mục tiêu 
nâng tầm người Việt, tôn vinh vẻ đẹp 
cuộc sống và trân trọng tình cảm của 
tấm lòng Việt dành cho chúng tôi. 
Những trang kế tiếp sẽ kể lên câu 
chuyện về quá trình hình thành, phát 
triển bền vững của Công Ty TNHH 
Nhôm NAMSUNG, mà kết quả đem lại là 
những sản phẩm mang giá trị hoàn hảo. 
“Vững bước kinh doanh nâng tầm cuộc 
sống” là khẩu hiệu của NAMSUNG bày 
tỏ quyết tâm ngày càng hoàn thiện hơn, 
đồng thời bày tỏ lòng tri ân dành cho 
Con Người và Đất Nước.

NAMSUNG đặt việc “nâng cao chất lượng sản 
phẩm” ngành nhôm và xây dựng thương hiệu 
bền vững làm nhiệm vụ và tầm nhìn của công 
ty. Theo đó, công ty đã xây dựng nhà máy với 
quy mô lớn,giúp đảm bảo cung cấp cho thị 
trường ngành nhôm những sản phẩm của 
công nghệ hiện đại và chất lượng hướng đến 
người tiêu dùng. Nhờ đó, NAMSUNG đã và 
đang nhận được sự tín nhiệm ngày càng tăng 
cao từ người tiêu dùng và trở thành thương 
hiệu số 1 tại Việt Nam.

NAMSUNG sets its mission and vision to 
be promoting product quality and 
building a sustainable brand. In this light, 
the company has constructed 
large-scaled plant in order to ensure 
sufficient supply of aluminum products 
of consumer-oriented quality and 
advanced technology. NAMSUNG, 
correspondingly, has been gaining 
higher credibility and becoming 
number one brand in Vietnam.

Developing alongside a fast-growing 
integrating economy, NAMSUNG 
Aluminum is the pride of Viet quality. 
Thanks to our exquisite experience in the 
industry, gained through more than 20 
years of market insights and quality 
advancement, we have acquired 
valuable customers’ confidenceand the 
reputation as Vietnam’s number one 
brand in aluminum and construction 
supplies.

Every effort we make is dedicated tothe 
ambition of elevating Vietnam’sposition, 
honoring the beauty of life, and 
expressing our appreciation for the 
people’s affections for NAMSUNG.The 
next pages tell the story of NAMSUNG 
Aluminum Company Limited, exhibiting 
its sustainable development and 
evolution which have eventually brought 
about products offlawless quality to 
customers. “Healthier business for 
higher life quality” is NAMSUNG’s motto 
aimed to declare our determination for 
continuous advancement and to express 
our gratitude towards the homeland and 
the people.

2013 - 2014

2013 - 2014

2016 - 2019

2016 - 2019

2013

VỚI HƠN 30 NĂM KINH NGHIỆM NGÀNH NHÔM, THÔNG QUA NGHIÊN CỨU SÂU SẮC VỀ 
THỊ TRƯỜNG CŨNG NHƯ NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG CÓ 
ĐƯỢC NIỀM TIN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ UY TÍN CỦA THƯƠNG HIỆU SỐ 1 TẠI VIỆT 
NAM TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP NHÔM VÀ VẬT TƯ NGÀNH XÂY DỰNG.

2014

Lò luyện kim 5000m²

2500 Tấn/ tháng

Xưởng sơn tĩnh điện

1000 Tấn/ tháng

Xưởng xi mạ 10000m²

500 Tấn/ tháng

Xưởng đùn ép 25000m²
4 inch 5 inch

9 inch 12 inch6 inch 7 inch

2000 Tấn/ tháng 2000 Tấn/ tháng

1000 Tấn/ tháng 500 Tấn/ tháng 500 Tấn/ tháng 500 Tấn/ tháng
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Nhà máy Nhôm Nam Sung chính thức đi vào hoạt 
động và cung cấp hơn 200 tấn nhôm chất lượng ra 
thị trường Việt Nam với mục tiêu “NÂNG TẦM CHẤT 
LƯỢNG NHÔM VIỆT”

We are producing and supplying more 200 tons of high quality 
aluminium per month with goal “Improve the quality of 
Vietnam’s Aluminium”.

2016

Nhà máy nhôm Nam Sung đầu tư lò luyện kim (Billet) 
với công suất 2.500 tấn/tháng đảm bảo nhu cầu của 
thị trường ngày càng tăng cao.

Nam Sung Factory put the Billet production line into operation 
with capacity oft 2500 tons to ensure catching up the icreasing 
demand of the demand of the market

2018

Nhà máy nhôm Nam Sung hoàn thành xong dây 
chuyền xi mạ (Anode) khép kín, nhằm mục đích 
nâng cao xu hướng sản phẩm cao cấp cũng như 
trong và ngoài nước.

Early 2019, Nam Sung Factory complete the modern 
aluminium anode coating line.t Product diversification is an 
important element in our efforts to meet the requirement of 
customers. Nam Sung step by step become one of largest 
aluminium producers in VietNam.

2019

Cuộc khảo sát cẩn trọng và một nghiên cứu sâu sắc 
về thị trường được thực hiện, nhằm kết hợp với 30 
năm kinh nghiệm để “Nâng tầm chất lượng nhôm Việt”.

Rigorous market survey and analysis are conducted with an 
aim to, alongside our 30 years of experience, Improve the 
quality of Vietnam’s aluminum.

Nam Sung được thành lập vào năm 2014,với vốn đầu 
tư 100% Việt Nam và được xây dựng trên quy mô l với 
diện tích 50.000 m2 tại KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Tỉnh 
Long An

Nam Sung Aluminium factory was established on 2014, with 
100% Vietnamese capital investment with an area of 50.000 
m2 at Hai Son Industrial Park ( IZ 3+4), Long An Province.
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Nâng tầm chất lượng nhôm Việt

Công trình 
VINPEARL PHÚ QUỐC

Công trình 
VIETJET TRAINING 

QUẬN 9

Công trình 
REPUBLIC PLAZA 

CỘNG HOÀ

Công trình 
XI GRAND COURT

Công trình 
HYOSUNG - 

QUẢNG NAM

Công trình 
CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI 

BIỂN VÀNG- VŨNG TÀU

Công trình 
KCH SACOM BÌNH THẮNG
SAMLAND RIVERSIDE

Công trình 
CHUNG CƯ 

CAO TẦNG 9 VIEW

Công trình 
CHUNG CƯ CAO TẦNG

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

Công trình 
HONDA

PHÚ MỸ HƯNG

Công trình 
CHUNG CƯ

HIỆP THÀNH

Công trình 
KHU DÂN CƯ

SUNCASA BÌNH DƯƠNG

Công trình 
NHÀ MÁY NƯỚC

SATORI

Công trình 
NHÀ MÁY WEPRO

Công trình 
PREMIER RESIDENCES 

PHÚ QUỐC EMERALD BAY

Công trình 
VINHOMES 

GOLDEN RIVERSIDE

Công trình 
VŨNG TÀU 

MERMAID SEASIDE

Công trình 
KHU ĐÔ THỊ

SALA
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Cửa sổ lùa 2 cánh Cửa sổ lùa 3 cánh

Cửa sổ lùa 4 cánh Cửa sổ 1 cánh
 mở hất
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Sản phẩm 
Sườn xe đạp

Sản phẩm 
Nhôm tản nhiệt

Sản phẩm 
Pin năng lượng 

mặt trời

Sản phẩm 
Đèn Led

Sản phẩm 
Thùng xe tải

Sản phẩm 
Băng tải


