
 

DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ TẦNG 16 – 37 
Dự án The 6 Nature DaNang 

KHOẢN MỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH 
HÌNH ẢNH MINH 

HỌA 
GHI CHÚ 

I. SÀN 
 

    

1. Lối vào Gạch Granite cao cấp 
- Màu sáng 
- Hiện đại, sang trọng 

 

  

2. Phòng khách và phòng bếp Gạch Granite cao cấp 
- Màu sáng 
- Hiện đại, sang trọng 

 

  

3. Phòng ngủ 
Sàn gỗ công nghiệp 
cao cấp nhập khẩu 

- Màu sẫm 
- Hiện đại, sang trọng 

 

  

4. Phòng tắm 
Gạch Porcelain cao 
cấp chống trượt 

- Màu sáng 
- Hiện đại, sang trọng 

 

  

5. Ban công 
Gạch Ceramic chống 
trượt 

- Màu ghi sáng 
- Hiện đại, sang trọng 

 

  

II. TRẦN 
 

        

6. Phòng ngủ chính 
Trần thạch cao, sơn 
nước 

- Màu trắng hoặc các 
màu theo thiết kế 
- Khung xương chìm 
- Sơn, bả hoàn thiện ba 
lớp  

 

Vĩnh Tường 
/Zinca. 
Hãng Jotun, Dulux 
hoặc tương đương. 

7. Phòng khách và phòng bếp 
Trần thạch cao, sơn 
nước 

- Màu trắng hoặc các 
màu theo thiết kế 
- Khung xương chìm 
- Sơn, bả hoàn thiện ba 
lớp  

 

Vĩnh Tường 
/Zinca. 
Hãng Jotun, Dulux 
hoặc tương đương. 

8. Lối vào căn hộ 
Trần thạch cao, sơn 
nước 

- Màu trắng hoặc các 
màu theo thiết kế 
- Khung xương chìm 
- Sơn, bả hoàn thiện ba 
lớp  

 Vĩnh Tường 
/Zinca. 
Hãng Jotun, Dulux 
hoặc tương đương. 

9. Phòng ngủ 
Trần thạch cao, sơn 
nước 

- Màu trắng hoặc các 
màu theo thiết kế 
- Khung xương chìm 
- Sơn, bả hoàn thiện ba 
lớp  

 Vĩnh Tường 
/Zinca. 
Hãng Jotun, Dulux 
hoặc tương đương. 

10. Phòng tắm lớn 
Trần thạch cao, sơn 
nước 

- Màu trắng hoặc các 
màu theo thiết kế 
- Khung xương chìm, 
trần thạch cao chống ẩm 
- Sơn, bả hoàn thiện ba 
lớp  

 Vĩnh Tường 
/Zinca. 
Hãng Jotun, Dulux 
hoặc tương đương. 



 

11. Phòng tắm nhỏ 
Trần thạch cao, sơn 
nước 

- Màu trắng hoặc các 
màu theo thiết kế 
- Khung xương chìm, 
trần thạch cao chống ẩm 
- Sơn, bả hoàn thiện ba 
lớp 

 

Vĩnh Tường 
/Zinca. 
Hãng Jotun, Dulux 
hoặc tương đương. 

III. TƯỜNG 
 

        

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

Sơn nước 

- Màu sáng và tính năng 
theo thiết kế 
- Sơn, bả hoàn thiện ba 
lớp  

 

Hãng Jotun, Dulux 
hoặc tương đương. 

13. Phòng tắm lớn 
Gạch Ceramic cao 
cấp 

- Màu sáng 
- Hiện đại, sang trọng 

 

  

14. Phòng tắm nhỏ 
Gạch Ceramic cao 
cấp 

- Màu sáng 
- Hiện đại, sang trọng 

 

  

IV. CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ 
 

        

15. Cửa sổ, cửa logia 
Nhôm Xingfa cao 
cấp 

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

 

  

16. Cửa đi chính 

Gỗ công nghiệp ghép 
thanh cao cấp chống 
cháy, bề mặt sơn PU 
hoàn thiện 

- Màu sáng hoặc theo 
thiết kế 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

  

17. Khóa cửa chính 

Khóa từ kỹ thuật số 3 
tính năng linh hoạt: 
Thẻ từ, chìa khóa cơ, 
mật mã 

- Tính năng kiểm soát 
hiện đại 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Dessmann / 
Koler… nhập 
khẩu 

18. Cửa ngăn phòng 
Gỗ công nghiệp cao 
cấp, bề mặt sơn PU 
hoàn thiện 

- Màu sáng hoặc theo 
thiết kế 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

  

19. Khóa cửa ngăn phòng Khóa tay nắm gạt 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Yale/ Hafele 
hoặc tương đương 

20. Cửa phòng vệ sinh 

Gỗ công nghiệp cao 
cấp chịu nước, bề 
mặt sơn PU hoàn 
thiện 

- Màu sáng hoặc theo 
thiết kế 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

  

21. Khóa cửa phòng vệ sinh Khóa tay nắm gạt 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Yale/ Hafele 
hoặc tương đương 

V. THIẾT BỊ ĐIỆN         



 

 

22. Đèn trần Đèn downlight led - Ánh sáng trung tính 

 

Nhập khẩu 

23. Đèn logia Đèn loop trần 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Nhập khẩu 

24. Chuông cửa   

- Chuông cửa có cấu 
hình kỹ thuật số. 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 
- Cho phép Khách có thể 
gọi cho chủ nhà từ sảnh 
Lễ Tân 

 

Hãng Panasonic/ 
Hikvision.... nhập 
khẩu 

25. Ổ cắm điện thoại, internet   
- Màu trắng sáng 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Schneider/ 
Himel hoặc tương 
đương 

27. Ổ cắm công tắc điện   
- Màu trắng sáng 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Schneider/ 
Himel hoặc tương 
đương 

28. Dây điện   

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

 

Hãng Cadivi/ 
Olympic 

29. Thiết bị đóng cắt   
- Đảm bảo an toàn tự 
ngắt điện khi có sự cố 

 

Hãng Schneider/ 
Panasonic hoặc 
tương đương 

30. Tủ điện căn hộ   - Tủ điện căn hộ loại P12 

 

Hãng Schneider/ 
Vietstar hoặc 
tương đương 

VI. ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 
 

        

31. Phòng khách và phòng bếp   
-  Điều hòa Multi, 1 
chiều lạnh, dàn lạnh 
cassette 1 hướng thổi 

 

Hãng LG/ Daikin 
hoặc tương đương 

32. Phòng ngủ   
-  Điều hòa Multi, 1 
chiều lạnh, dàn lạnh 
cassette 1 hướng thổi 

 

Hãng LG/ Daikin 
hoặc tương đương 

VII. THIẾT BỊ VỆ SINH 
 

        

33. Bồn cầu phòng tắm lớn 
Sứ cao cấp nhập 
khẩu 

- Màu trắng sáng 
- Bồn cầu một khối, nắp 
đóng êm 

 

Hãng Duravit/ 
Axent hoặc tương 
đương 

34. Bồn cầu phòng tắm nhỏ 
Sứ cao cấp nhập 
khẩu 

- Màu trắng sáng 
- Bồn cầu một khối, nắp 
đóng êm 

 

Hãng Duravit/ 
Axent hoặc tương 
đương 

35. Chậu rửa 
Sứ cao cấp nhập 
khẩu 

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

 

Hãng Duravit/ 
Axent hoặc tương 
đương 



 

36. Vòi rửa Chất liệu kim loại 

- Đầu vòi có màng lọc, 
giữ dòng chảy nước tiết 
kiệm nước tối đa.    
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Hansgrohe/ 
Grohe hoặc tương 
đương 

37. Sen tắm  
(nếu có theo thiết kế) 

  
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Hansgrohe/ 
Grohe hoặc tương 
đương 

38. Vách kính phòng tắm  
Vách kính temper 
10mm. Phụ kiện inox 
cao cấp 

  

 

  

39. Bình nước nóng   
- Kiểu dáng hiện đại, tiết 
kiệm điện năng, tính 
năng an toàn, chống giật  

 

Hãng Ariston/ 
Ferroli hoặc tương 
đương 

40. Tủ lavabo 
Gỗ công nghiêp cao 
cấp, bao gồm mặt đá 

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

 

  

41. Quạt thông gió   

- Có bảo vệ khóa nhiệt 
trong motor 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

  

42. Các phụ kiện khác Inox 

- Thanh treo khăn, lô 
giấy vệ sinh, móc treo 
áo, phễu thu sàn  
- Hoàn chỉnh 

 

  

VIII. THIẾT BỊ BẾP 
 

        

43. Tủ bếp   

- Vật liệu hiện đại, sang 
trọng 
- Kiểu dáng và kích 
thước theo thiết kế 

 

  

44. Bếp    
- Bếp từ âm 3 mặt vùng 
nấu 
- Hiện đại, sang trọng  

 

Hãng Bosch/ 
Hafele hoặc tương 
đương 

45. Chậu rửa Inox 
- Màu  sáng 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Hafele/ 
Malocca hoặc 
tương đương 

46. Vòi rửa   
- Bề mặt chrome    
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Hafele/ 
Malocca hoặc 
tương đương 



 

 

Ghi chú: Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc/ và thay đổi 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 nguyên vật liệu và trang thiết bị này có thể khác so 
với thực tế do với kỹ thuật in. 

Trường hợp thay đổi nguyên vật liệu, trang thiết bị (nếu có) hoàn thiện bên trong Căn hộ khác 
với quy định tại Bảng này thì phải có sự thỏa thuận của hai bên bằng Bảng khác thay thế. 

47. Hút mùi Thép chống gỉ 
- Màu sáng 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

Hãng Bosch/ 
Hafele  hoặc tương 
đương 

48. Phụ kiện tủ bếp   - Kiểu dáng hiện đại 

 

  

IX. TỦ QUẦN ÁO 
 

        

49. Tủ âm tường phòng ngủ  
Gỗ công nghiệp cao 
cấp 

- Màu sắc theo thiết kế 
- Kiểu dáng hiện đại, 
sang trọng 

 

  


