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PHỤ LỤC 01 

BẢNG KÊ CHI TIẾT VẬT LIỆU HOÀN THIỆN CĂN HỘ 

(Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ……../HĐMB/DAB6–TCT36  ký 

ngày …/…/……… giữa Tổng Công ty 36 và ……………) 

TT HẠNG MỤC CHI TIẾT HOÀN THIỆN1 

1 Tường ngoài nhà  
Trát tường, sơn tường ngoài nhà bằng sơn nước ICI hoặc 

tương đương. 

2 Phòng Khách 

Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu. Màu gỗ tự nhiên. 

Tường: Trát phẳng vữa xi măng, có bả, sơn ICI hoặc chất 

lượng tương đương. 

Trần: Trần thạch cao. Khung xương trần Vĩnh Tường hoặc 

tương đương. Tấm thạch cao Thailand hoặc tương đương. 

Bột bả, sơn nước ICI hoặc tương đương. 

3 Phòng ngủ 

Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu. Màu gỗ tự nhiên. 

Tường: Trát phẳng vữa xi măng, có bả, sơn ICI hoặc chất 

lượng tương đương. 

Trần: Trần thạch cao. Khung xương trần Vĩnh Tường hoặc 

tương đương. Tấm thạch cao Thailand hoặc tương đương. 

Bột bả, sơn nước ICI hoặc tương đương. 

4 Phòng bếp 

Sàn lát gạch Granite nhập khẩu 600x600, màu sắc sang 

trọng.  

Tường: Trát phẳng vữa xi măng, có bả, sơn ICI hoặc chất 

lượng tương đương. 

Trần: Trần thạch cao. Khung xương trần Vĩnh Tường hoặc 

tương đương. Tấm thạch cao Thailand hoặc tương đương. 

Bột bả, sơn nước ICI hoặc tương đương. 

Tủ bếp gỗ công nghiệp, mặt đá nhân tạo xử lý hoàn thiện 

bề mặt theo thiết kế. 

Máy hút mùi âm tủ inox Hafele hoặc tương đương. 

Bếp từ âm 3 bếp, bề mặt kính chịu lực Bosch hoặc tương 

đương. 

Chậu rửa inox 2 ngăn Hafele hoặc tương đương. 

Vòi chậu rửa inox nóng lạnh, vòi dây rút có thể kéo dài 

                                                 
1 Điền theo sự thỏa thuận của các Bên tại thời điểm ký kết Hợp Đồng. Mọi thay đổi thiết bị và vật liệu hoàn thiện 

(bao gồm thay thế tương đương) phải có sự thỏa thuận của Bên Mua như được quy điṇh tại Điều 5.1(e) của Hơp̣ 

Đồng này. 
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Hafele/Hansgrohe hoặc tương đương. 

Kính cường lực ốp bếp 5mm màu sắc theo thiết kế Hải 

Long hoặc tương đương. 

5 Phòng vệ sinh 

Sàn lát gạch Granite nhập khẩu bề mặt sần chống trơn 

300x300 mm. 

Ốp gạch Granite nhập khẩu 300x600 mm. 

Thiết bị vệ sinh đồng bộ thương hiệu Kohler. 

Bình nóng lạnh tích hợp hệ thống chống giật Ariston hoặc 

tương đương. 

Vách tắm kính: Kính cường lực an toàn 10.38 ly Hải long 

hoặc tương đương; phụ kiện Hafele/ Imundex hoặc tương 

đương. 

7 Lô gia 

Sàn lát gạch Granite nhập khẩu bề mặt sần chống trơn 

300x300 mm. 

Lan can sắt. 

Trần: Trát phẳng vữa xi măng, có bả. Sơn ICI hoặc tương 

đương. 

8 Cửa 

Cửa đi chính gỗ công nghiệp/ cửa thép vân gỗ, xử lý hoàn 

thiện bề mặt theo thiết kế, lõi chống cháy 60 phút, xuất xứ 

Việt Nam. Khóa cửa: Khóa điện từ, chức năng xáo trộn 

mã, tự động khóa. Đăng ký bằng mã số, đăng ký thẻ từ. 

Hãng PHG Lock sản xuất tại Australia. 

Cửa thông phòng gỗ công nghiệp, xử lý hoàn thiện bề mặt 

theo thiết kế, xuất xứ Việt Nam. Khóa cửa thông phòng 

inox Hafele/ Imundex hoặc tương đương. 

Cửa phòng WC gỗ công nghiệp, xử lý hoàn thiện bề mặt 

theo thiết kế, xuất xứ Việt Nam.  

Cửa, vách kính: Nhôm định hình sơn tĩnh điện. Kính hộp 

24mm (kính 6mm LowE trung tính bán cường lực + 

khoảng cách 2 lớp 12mm, bơm khí argon + kính trắng 

6mm cường lực). Hãng Sado/ Eurowindow/ APG hoặc 

tương đương. 

9 
Hệ thống điện, 

nước 

Công tắc, ổ cắm hang Schneider/ Legrand hoặc tương 

đương. 

Dây diện lõi đồng, vỏ nhựa Cadisun hoặc tương đương. 

Hệ thống ống nước và phụ kiện Euro Time/ Tiền Phong 

hoặc tương đương. 

Hệ thống điều hòa căn hộ VRV-S/Mutil, âm trần Daikin 



3 

 

hoặc tương đương. 

Chuông cửa có hình màn hình 7 in độ phân giải cao 

Panasonic hoặc tương đương. 

Thiết bị báo cháy đầu báo nhiệt độ, đầu báo khói. Hãng 

Hochiki hoặc tương đương. 
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