
 

          

 

 

 

STT DANH MỤC MÔ TẢ 
GHI CHÚ/ GỢI Ý MỘT SỐ 

THƯƠNG HIỆU 

I. Phòng khách / phòng ngủ 

1 Cửa chính vào căn hộ 

- Cửa thép vân gỗ chống cháy.  

- Khóa điện tử thông minh, tích hợp 

được mở bằng: chìa khóa, mã pin và 

vân tay 

- Mắt thần 

- Các thương hiệu cửa: 

1. An Cường  

2. Trường Thành  

3. Hisung  

hoặc tương đương 

- Các thương hiệu khóa điện tử: 

1. Kaadas  

2. Imundex  

3. Samsung  

hoặc tương đương 

2 Cửa thông phòng 
Cửa gỗ công nghiệp đã qua xử lý bề 

mặt. Phụ kiện đồng bộ đi kèm 

- Thương hiệu cửa: 

1. An Cường  

2. Trường Thành  

3. Yên Sơn  

hoặc tương đương 

- Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 

1. Huy Hoàng  

2. Imundex 

3. Việt Tiệp  

hoặc tương đương 

3 Cửa sổ/cửa ra vào logia Cửa kính khung nhôm 

- Các thương hiệu nhôm đề xuất: 

1. Huyndai 

2. Nhôm JMA 

3. Nhôm Xingfa  

4. Việt Pháp 

hoặc tương đương 

- Phụ kiện đi kèm: 

1. Kinlong 

2. Draho 

3. PMA 

hoặc tương đương 

4 Sàn 
Sàn gỗ công nghiệp cao cấp dày 

12mm 

Thương hiệu đề xuất: 

Pago, Wilson, Newsky hoặc tương 

đương 

5 Trần 
Trần thạch cao khung xương chìm 

theo thiết kế 

Thương hiệu đề xuất: 

Vĩnh Tường 

hoặc tương đương 

 

 



 

          

 

 

6 Chuông cửa Bộ chuông điện và nút bấm.  

Các thương hiệu đề xuất: 

1. Sino 

2. Panasonic 

3. Vonta 

hoặc tương đương 

II. Phòng Bếp 

1 Sàn 
Sàn gỗ công nghiệp đồng bộ với 

phòng khách và phòng ngủ 

Đề xuất thương hiệu: 1. Pago2. Wilson3. 

Newskyhoặc tương đương. 

2 Hút mùi bếp Bố trí đầu chờ hút mùi   

3 
Hệ thống cấp nước nóng 

lạnh 
Bố trí đầu chờ    

III. Phòng tắm và vệ sinh 

1 Sàn Lát gạch Porcelain chống trơn 

Các thương hiệu gạch: 

1. Prime  

2. Taicera  

3. Viglacera  

hoặc tương đương 

2 Tường Ốp gạch Ceramic theo thiết kế 

Các thương hiệu gạch: 

1. Prime  

2. Taicera  

3. Viglacera  

hoặc tương đương 

3 Trần 
Trần thạch cao chịu ẩm khung xương 

chìm theo thiết kế 

Thương hiệu: 

Vĩnh Tường hoặc tương đương 

4 Cửa đi 

Cửa gỗ nhựa, màu sắc theo thiết kế 

tương đồng với cửa thông phòng. Đi 

kèm phụ kiện đồng bộ 

Thương hiệu: 

1. An Cường  

2. Trường Thành  

3. Yên Sơn 

Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 

1. Huy Hoàng 

2. Imundex 

3. Việt Tiệp  

hoặc tương đương 

 

 

 



 

          

 

 

5 Thiết bị 

Bồn cầu 

Các thương hiệu: 

1. Toto 

2. Bravat 

hoặc tương đương 

Chậu rửa mặt (theo thiết kế) 

Các thương hiệu  đề xuất: 

1. Toto 

2. Bravat 

hoặc tương đương 

Vòi chậu   

Sen tắm  

Phòng tắm đứng có vách kính cường 

lực và phụ kiện inox 304 
  

Quạt thông gió Theo thiết kế 

IV. Ban công (Logia) 

1 Sàn 
Lát gạch Ceramic/Porcelain chống 

trơn. 

Các thương hiệu: 

1. Prime  

2. Taicera  

3. Viglacera  

hoặc tương đương 

2 Lan can Lan can kính cường lực theo thiết kế   

V. Khác 

1 Thiết bị điện  

Dây điện 
Các thương hiệu:1. Cadisun2. LS3. 

Thịnh Pháthoặc tương đương 

Công tắc, ổ cắm điện, aptomat. 

Các thương hiệu: 

1. Sino 

2. Roman 

3. Vonta 

hoặc tương đương 

Đèn chiếu sáng: Downlight âm trần 

theo thiết kế 

Các thương hiệu: 

1. Roman 

2. Vonta 

3. Điện Quang 

4. Rạng Đông 

hoặc tương đương 

2 Thông tin liên lạc  

Internet: Cung cấp đường dây và lắp 

đặt ổ đấu nối đến phòng khách và các 

phòng ngủ căn hộ chung cư 

Truyền hình cáp: Cung cấp đường dây và 

lắp đặt ổ đấu nối đến phòng khách. 

 

 



 

          

 

 

3  Hệ thống điều hòa 

Lắp đầu chờ ống đồng bảo ôn ngầm 

tường và ống thoát nước ngưng điều 

hòa tại các vị trí theo thiết kế 

 

4 Hệ thống PCCC  Theo thiết kế  

5 
Sơn hoàn thiện tường trần 

khu logia 
Sơn nước ngoại thất 

Các thương hiệu: 

1. Nippon 

2. Dulux 

3. Jotun 

hoặc tương đương 

6 
Sơn hoàn thiện tường trần 

trong nhà 
Sơn nước nội thất 

Các thương hiệu: 

1. Maxilite 

2. Kova 

3. Joton 

hoặc tương đương 

 


