
SÀN
KHOẢN MỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH GHI CHÚHÌNH ẢNH MINH HỌA

Màu sáng 

Màu gỗ tự nhiên

Màu sáng 

Màu sáng 

Màu ghi sáng

Màu sáng 

Ceramic cao cấp 

Đá Marble cao cấp

Ceramic cao cấp

Ceramic cao cấp

Ceramic chống trơn

Gỗ công 
nghiệp xuất xứ 
châu Âu 

Phòng ngủ

Phòng tắm lớn

Phòng tắm nhỏ

Bếp

Ban công

Phòng 
khách, 
phòng ăn

2.

3.

4.

5.

6.

1.

TƯỜNG

TRẦN

Màu sắc theo thiết kế

Màu sáng

Màu sáng

Sơn nước 2 lớp

Ceramic cao cấp 

Trần thạch cao,
sơn nước

Trần thạch cao,
sơn nước, chống ẩm

Đá Marble cao cấpPhòng tắm lớn

Phòng tắm nhỏ   

Phòng khách, 
phòng ngủ,
phòng ăn, bếp

Phòng tắm

Phòng khách, 
phòng ngủ, 
phòng ăn, lối đi….

2.

3.

1.

2.

1.

Màu trắng hoặc
các màu theo thiết kế

Sơn ICI hoặc 
tương đương

Màu trắng hoặc
các màu theo thiết kế

Sơn ICI hoặc 
tương đương

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

Theo thiết kếCửa gỗ công nghiệp
chống cháy đã qua
xử lý bề mặt 

Cửa đi chính

Kính an toàn, khung 
nhôm sơn tĩnh điện

Cửa sổ

2.

1. Cấu tạo, quy cách, 
màu sắc đồng bộ 
theo thiết kế

Nhập khẩu 
hoặc tương 
đương
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Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc/và thay đổi các nguyên vật liệu, trang thiết bị của Căn hộ với chất lượng tương đương.
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Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng nguyên vật liệu này với các tài liệu bán hàng 
hoặc/và nhà mẫu của Dự án (nếu có) thì quy định tại Bảng nguyên vật liệu là cơ sở pháp lý chính thức có giá trị áp dụng đối với các bên.



Lò nướng
kết hợp
lò vi sóng

BOSCH   
hoặc tương 
đương

Chậu rửa 2 bồnChậu rửa

Máy hút mùi BOSCH  
hoặc tương 
đương
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- Khoá cửa vào căn hộ có
  các tính năng kiểm soát
  hiện đại
- Khoá cửa thông phòng kiểu
  dáng hiện đại, sang trọng
- Hoàn chỉnh, đồng bộ

Phụ kiện cửa 5.

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Cửa gỗ công nghiệp 
đã qua xử lý bề mặt

Cửa gỗ công nghiệp
đã qua xử lý bề mặt

Cửa ngăn phòng

Cửa phòng
vệ sinh

3.

4.

Màu sáng

Tủ bếp

BẾP

Kích thước
theo thiết kế

Kiểu dáng hiện đại,
sang trọng

Mặt bàn bếp Đá nhân tạo cao cấp 

Bếp  

1.

2.

3. Bếp từ Điều khiển bằng cảm ứng,
khoá an toàn

Điều khiển
cảm ứng và nút nhấn

BOSCH 
hoặc tương 
đương 

TẸKA
hoặc tương 
đương 

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ (tiếp)

6.

4.

5.
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KHOẢN MỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH GHI CHÚHÌNH ẢNH MINH HỌA
THIẾT BỊ VỆ SINH

Chậu rửa TOTO hoặc 
tương đương

PHÒNG TẮM LỚN

- Màu trắng sáng
- Kiểu dáng hiện đại

1.

Sen tắm TOTO hoặc 
tương đương

TOTO hoặc 
tương đương

Kiểu dáng hiện đại

Vòi bồn tắm nằm
(nếu có theo thiết kế)

Kiểu dáng hiện đại 

Hoàn chỉnhCác phụ kiện khác 
(móc treo khăn, lô 
giấy, phễu thu sàn)

7.

8.

9.

Vòi chậu rửa

Bồn cầu một khối 

Kiểu dáng hiện đại 

- Kiểu dáng hiện đại,
  sang trọng
- Màu trắng sáng

TOTO hoặc 
tương đương

TOTO hoặc 
tương đương

- Bồn tắm dài
- Màu trắng sáng
- Kiểu dáng hiện đại,
  sang trọng

Bồn tắm nằm
(nếu có theo thiết kế)       

TOTO hoặc 
tương đương

Phòng tắm đứng

3.

4.

5.

6. Vách kính cường lực,
phụ kiện inox hoàn chỉnh

Mặt bàn lavabo2. Màu sángĐá Marble cao cấp
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Tủ âm tường 
phòng ngủ 
(theo thiết kế)

HỆ THỐNG TỦ

Phụ kiện
nhập khẩu 
hoặc tương 
đương

Gỗ công nghiệp, 
màu sắc theo thiết 
kế, kiểu dáng hiện 
đại, sang trọng 

Tủ cánh trượt hoặc 
cánh mở (tùy theo 
thiết kế)

Phụ kiện
nhập khẩu  
hoặc tương 
đương

Màu sắc theo thiết 
kế, kiểu dáng hiện 
đại, sang trọng

Tủ lavabo 
phòng tắm 

1.

2.

Hoàn chỉnhCác phụ kiện khác 
(móc treo khăn, lô 
giấy, phễu thu sàn)

6.

TOTO hoặc 
tương đương

Kiểu dáng hiện đại

Hệ thống nước 
nóng trung tâm do 
Tòa nhà cung cấp

HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG: Hệ thống nước nóng trung tâm do Tòa nhà cung cấp
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Chậu rửa 

PHÒNG TẮM NHỎ

Màu trắng sáng,
kiểu dáng hiện đại

TOTO hoặc 
tương đương

1.

Vòi chậu rửa Kiểu dáng hiện đại TOTO hoặc 
tương đương

- Kiểu dáng hiện đại,
  sang trọng
- Màu trắng sáng

TOTO hoặc 
tương đương

Bồn cầu một khối

Vách kính cường lực,
phụ kiện inox hoàn chỉnh

Phòng 
tắm đứng 

2.

3.

4.

Sen tắm 5.
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Điều khiển hệ thống 
điện trong nhà thông 
qua điện thoại thông 
minh/máy tính bảng 
của gia chủ

Hệ thống âm thanh
đa vùng

3.

4.

KHOẢN MỤC
THIẾT BỊ ĐIỆN

LEGRAND, 
HONEYWELL, 
CLIPSAL... 
hoặc tương 
đương

Kiểu dáng hiện đại, 
dùng điện áp thấp 

Ổ cắm điện 
thoại, internet…

Kiểu dáng hiện đại
LEGRAND, 
HONEYWELL, 
CLIPSAL... 
hoặc tương 
đương

Ổ cắm, công 
tắc điện

1.

2.

HỆ THỐNG THÔNG MINH

PIRELLI, LS, 
TAIHAN 
hoặc tương 
đương

Các dây điện được 
luồn trong ống bảo vệ 
và được đấu nối về tủ 
điện căn hộ

Dây điện

Điều hòa nhiệt độ Điều hòa trung tâm
1 chiều lạnh

MITSUBISHI,
DAIKIN hoặc
tương đương

Hệ thống 
chuông cửa hiển 
thị hình ảnh

Hệ thống chuông 
hình tích hợp nhiều 
tính năng hiện đại 

3.

4.

Kiểu dáng hiện đại
Tính năng vượt trội

Điều khiển tự động 
rèm cửa, điều hòa, 
ánh sáng

2.

1.

Có tính năng an toàn 
chống cháy nổ

Tổ hợp phím bấm 
cao cấp gắn tường

5.

GHI CHÚVẬT LIỆU QUY CÁCH HÌNH ẢNH MINH HỌA

NGUYÊN VẬT LIỆU & TRANG THIẾT BỊ CĂN HỘ LANDMARK 81
VINHOMES CENTRAL PARK - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc/và thay đổi các nguyên vật liệu, trang thiết bị của Căn hộ với chất lượng tương đương.
Màu sắc, hình ảnh, trang thiết bị căn hộ trong bảng này có thể khác so với thực tế do kỹ thuật in.
Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng nguyên vật liệu này với các tài liệu bán hàng 
hoặc/và nhà mẫu của Dự án (nếu có) thì quy định tại Bảng nguyên vật liệu là cơ sở pháp lý chính thức có giá trị áp dụng đối với các bên.


