
 
 

 

 

DANH MỤC VẬT LIỆU KHÔNG LIỀN TƯỜNG 

 BIỆT THỰ C 

KHOẢN MỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH GHI CHÚ 

CỬA ĐI CHÍNH TỪNG TẦNG 

1 Khóa từ Orbita hoặc tương 

đương 

Theo thiết kế Orbita hoặc tương 

đương 

2 Thẻ từ Orbita hoặc tương 

đương 

Theo thiết kế Orbita hoặc tương 

đương 

3 Bộ phần mền và 

thiết bị khóa từ 

Orbita hoặc tương 

đương 

Theo thiết kế Orbita hoặc tương 

đương 

PHÒNG KHÁCH, ĂN, BẾP  

4 Kệ / Tủ TV Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế 

Kiểu dáng cổ Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

5 Ghế Sofa Gỗ tự nhiên, bọc vải, 

màu sắc theo thiết 

kế 

Kiểu dáng sang 

trọng 

Vải Acasia hoặc 

tương đương 

6 Bàn trà Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế 

Kiểu dáng sang 

trọng 

Chân bàn sắt sơn 

tĩnh điện, mặt bàn 

gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

7 Tủ bếp Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế 

Tiện dụng Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện, mặt bếp solid 

surface 

8 Bếp Hàng sản xuất sẵn Kiểu dáng sang 

trọng 

Hafele hoặc tương 

đương 

9 Bồn rửa Hàng sản xuất sẵn, 

inox 

Kiểu dáng sang 

trọng 

Hafele hoặc tương 

đương 

10 Bộ bàn ghế ăn Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế 

Kiểu dáng cổ Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

PHÒNG NGỦ  

11 Kệ  / Tủ TV Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế 

Kiểu dáng cổ Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

12 Gương trang 

điểm 

Gương thủy, khung 

bao gỗ sồi 

Hình chữ nhật   

13 Giường ngủ Hàng sản xuất sẵn Kiểu dáng sang 

trọng 

Vách đầu giường gỗ 

Sồi sơn PU hoàn 

thiện và bọc vải bố 



 
 

 

 

14 Kệ đầu giường Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế. 

Gỗ Sồi tự nhiên, 

kiểu dáng cổ 

Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

15 Tủ áo, giá hành 

lý 

Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế. 

Gỗ Sồi tự nhiên, 

kiểu dáng cổ 

Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

16 Tủ vanity Gỗ tự nhiên kết hợp 

gỗ công nghiệp, màu 

sắc theo thiết kế. 

Gỗ Sồi tự nhiên, 

kiểu dáng cổ kết hợp 

tấm đan lưới mắt 

cáo làm tấm chắn 

Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

17 Bộ bàn ghế 

trang điểm/ làm 

việc,  đọc sách 

Gỗ tự nhiên, màu 

sắc theo thiết kế. 

Gỗ Sồi tự nhiên, 

kiểu dáng cổ 

Gỗ Sồi sơn PU hoàn 

thiện 

NGOÀI TRỜI  

18 Hồ bơi Ốp đá sọc dưa, sàn 

gỗ composite, vỉ 

nhựa ABS rải sỏi 

Theo thiết kế VN 

19 Cổng vào Gỗ tự nhiên Theo thiết kế VN 

20 Bình lu chậu Vật liệu tự nhiên Theo thiết kế VN 

 

* Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc/và thay đổi các nguyên vật liệu, trang thiết bị 

của Biệt thự với chất lượng tương đương./. 


