
 

       

DỰ ÁN SKY PARK RESIDENCE 
 

STT 
KHOẢN 

MỤC 
VẬT LIỆU QUY CÁCH 

HÌNH ẢNH MINH 

HỌA 
GHI CHÚ 

TIÊU CHUẨN BÀN GIAO THIẾT BỊ PHẦN SỞ HỮU CHUNG 

1 Thang máy 

Thương hiệu 

Mitsubishi hàng đầu 

của Nhật Bản, thiết bị 

đồng bộ tiêu chuẩn 

cao nhất của chính 

hãng. 

Tốc độ 2.5 m/s 

Tải trọng:  

1350 kg thang 

khách 

1000 kg thang 

hàng, điều khiển 

thông minh. 

Tất cả các thang 

máy được trang bị 

điều hòa trong 

carbin. 

 

MITSUBISHI 

2 

Máy phát 

điện dự 

phòng 

Sử dụng 2 máy phát 

công suất 1000 KVA 

hòa đồng bộ với nhau, 

thương hiệu 

Mitsubishi hàng đầu 

Nhật Bản.  

Cung cấp cho toàn 

bộ khu công cộng 

và 100% các căn 

hộ được cấp điện 

dự phòng khi mất 

nguồn điện lưới. 

 

MITSUBISHI 

 

3 

Thiết bị 

điện động 

lực 

- Tủ điện trung thế 

Siemens 

- Máy biến áp có vỏ 

đồng bộ Siemens 

- Tủ điện tổng hạ thế 

Sivacon của Siemens 

- Tủ phân phối hạ thế 

form 2B an toàn tuyệt 

đối thiết bị Hager 

- Busway chính hãng 

Siemens 

Tất cả thiết bị đồng 

bộ của Siemens. 

Riêng tủ điện tổng 

dùng cho tòa nhà là 

loại Full type test – 

Sivacon đảm bảo 

an toàn tuyệt 

đối cấp điện  

  

SIEMENS, 

HAGER 

4 
Phòng cháy 

chữa cháy 

 Các thiết bị bơm, van, 

đầu báo cháy, đầu 

phun là loại có chất 

lượng cao đáp ứng 

tiêu chuẩn quốc tế. 

Tất cả các khu vực 

trong tòa nhà đều 

được trang bị hệ 

thống báo cháy và 

chữa cháy. Hệ 

thống báo cháy, 

chữa cháy được 

giám sát thông qua 

 

 GRUNDFOS

, EBARA, 

SIMPLEX, 

NOTIFIER 



 

hệ thống BMS đảm 

bảo toàn bộ thiết bị 

luôn sẵn sàng hoạt 

động. 

5 

Hệ thống an 

ninh ( hệ 

thống 

camera 

giám sát, 

loa thông 

báo, kiểm 

soát vào ra) 

Tòa nhà được trang bị 

hệ thống an ninh tốt 

nhất cho cư dân đảm 

bảo an ninh an toàn 

cao nhất. Các thiết bị 

sử dụng của 

Honeywell có chất 

lượng cao đáp ứng 

tiêu chuẩn cho chung 

cư cao cấp. 

Tất cả các lối ra 

vào tòa nhà đều 

được lắp camera 

giám sát đảm bảo 

an ninh tuyệt đối 

cho tòa nhà. 

Hệ thống có khả 

năng kết nối với 

các thiết bị an ninh 

khác.  

 

HONEYWELL 

6 

Hệ thống 

quản lý tòa 

nhà BMS  

Tòa nhà được trang bị 

hệ thống quản lý tòa 

nhà thông minh BMS 

của hãng Honeywell 

chất lượng cao.  

Trạng bị hệ thống 

quản lý giám sát 

thông minh hệ 

thống cơ điện, giúp 

ngăn ngừa giảm 

thiểu tối đa sự cố. 

 
Toàn bộ giải 

pháp thiết bị 

chính của 
HONEYWELL 

7 

Hệ thống 

quản quản 

lý bãi đỗ xe 

và chỉ dẫn 

đỗ xe.  

Các khu đỗ xe trong 

tòa nhà được trang bị 

hệ thống quản lý tự 

động thông minh với 

công nghệ mới nhất 

giúp cư dân thuận tiện 

cho việc gửi xe và 

kiểm tra thông tin. 

Hệ thống sử dụng 

công nghệ camera 

đọc biển số thông 

minh, barie tự 

động, đầu đọc thẻ 

từ xa, báo chỗ 

trống tự động công 

nghệ siêu âm.  

  

8 
Ống cấp, 

thoát nước 

Ống cấp PPR 

Ống thoát HDPE, 

uPVC 

  

 

EUROPIPE, 

Đệ Nhất, Tiền 

Phong, 

Vesbo, Wavin 

pillsa 

9 
Ống luồn 

dây 
  

Đạt chuẩn trong 

quá trình lắp đặt, 

an toàn trong quá 

trình vận hành sử 

dụng  

 

AC, SINO, 

Panasonic 

II. THIẾT BỊ ĐIỆN 



 

1 
Điều hòa 

không khí 

Hệ điều hòa thông 

minh trung tâm 2 

chiều VRV4S.  

Điều khiển từ xa 

không dây. 

Inverter 2 chiều, 

tiết kiệm điện năng 

Sử dụng môi chất 

R410A.Âm trần, 

nối ống gió kết hợp 

cửa gió thổi ngang 

tạo phong cách ấn 

tượng. Dễ sử dụng 

và hoạt động êm. 

Thiết kế gọn nhẹ . 

 

DAIKIN  

2 

Đèn trần 

phòng 

khách, 

phòng ngủ, 

phòng bếp, 

phòng vệ 

sinh, kho. 

Đèn LED Downlight 

âm trần, sử dụng loại 

đèn chíp LED có độ 

bền cao ánh sáng ổn 

định của các thương 

hiệu hàng đầu hiện 

nay.  

 Ánh sáng trung 

tính tương đồng 

với ánh sáng tự 

nhiên, cho hình ảnh 

chiếu sáng trung 

thực, không hại 

mắt. 

 

PHILIPS,  

AC-OSRAM 

SIMON 

3 

Đèn trần lô 

gia, ban 

công 

Đèn ốp trần LED, sử 

dụng loại đèn chíp 

LED chất lượng cao 

có độ bền cao ánh 

sáng ổn định của các 

thương hiệu hàng đầu 

hiện nay 

 Ánh sáng trung 

tính tương đồng 

với ánh sáng tự 

nhiên, cho hình ảnh 

chiếu sáng trung 

thực. 

 

PHILIPS,  

AC-OSRAM 

SIMON 

4 
Tủ điện căn 

hộ 

Sử dụng loại cao cấp 

nhất của Hager được 

nhập khẩu Tây Ban 

Nha, chất liệu nhựa 

siêu bền, có cầu đấu 

kết nối tiện dụng an 

toàn tuyệt đối cho 

người dùng. Các phụ 

tải được bảo vệ chống 

giật an toàn cao. 

Kiểu dáng hiện đại 

sang trọng tiện 

nghi, đồng bộ. 

 

HAGER 

5 

Ổ cắm, công 

tắc điện 

Ổ cắm điện 

thoại, 

internet, 

truyền hình 

Sử dụng loại cao cấp, 

seri: Dòng System 

10088 chất lượng cao 

của Hager. Phím công 

tắc loại có giảm chấn 

tạo sự êm ái và nhẹ 

nhàng sang trọng cho 

người dùng. 

Kiểu dáng hiện đại, 

sang trọng, màu 

sắc trung tính phù 

hợp với bố trí nội 

thất. 

 

HAGER 

6 
Dây và cáp 

điện 

Sử dụng các thương 

hiệu uy tín có, phẩm 

cấp chất lượng cao, lõi 

đồng và lớp vỏ bảo vệ 

đáp ứng khắt khe các 

tiêu chuẩn quốc tế. 

Sử dụng cáp chống 

cháy cho các phụ 

tải quan trọng, tất 

cả được bảo vệ 

trong thang, máng 

cáp và ống luồn 

dây chống cháy. 

 

LS, CADIVI, 

TAISIN 



 

7 
Bình nóng 

lạnh 

Sử dụng thương hiệu 

nổi tiếng trên thị 

trường, áp dụng các 

công nghệ mới, tráng 

mem titan siêu bền, 

thanh đốt mạ bạc, tất 

cả sử dụng cầu dao 

chống giật đảm bảo an 

toàn cho người sử 

dụng 

 

 

 

Ferroli, 

AoSmith 

Ariston 

Hoặc Prime 

8 

Hệ thống 

chuông cửa 

có hình - 

video door 

phone 

Sử dụng thương hiệu 

Honeywell công nghệ 

IP cao cấp nhất hiện 

nay, có nhiều tiền ích 

vượt trội như đàm 

thoại hình ảnh với các 

căn hộ trong tòa nhà, 

đàm thoại với khách 

đến thăm, báo động, 

gửi tín nhắn, lưu hình 

ảnh .v.v 

Hệ thống chuông 

cửa có hình ảnh 

Video door phone 

kết nối trong ngoài 

và các cửa sảnh 

căn hộ, các cửa ra 

vào tòa nhà cho 

phép chủ nhà mở 

cửa sảnh thang 

máy cho khách lên 

căn hộ. 

 

 

HONEYWELL 

III. THIẾT BỊ VỆ SINH 

1. PHÒNG VỆ SINH MASTER 

1.1 Chậu rửa Chậu đặt dương bàn 

Thiết kế thanh 

mảnh. 

 Dáng vuông đơn 

giản sang trọng 

 

TOTO 

1.2 
Mặt bàn 

lavabo 
Đá nhân tạo  

Màu trắng theo 

thiết  kế 

 

Nhập khẩu 

1.3 
Gương 

phòng tắm 
 

Kiểu dáng sang 

trọng hiện đại 

Chống ẩm mốc, 

ngăn hơi nước 

 

Liên doanh  

1.4 Tủ lavabo 
Gỗ công nghiệp chống 

ẩm 

Màu sắc theo thiết 

kế, kiểu dáng hiện 

đại 

 

Bề mặt gỗ 

MDF chống 

ẩm, nhập 

khẩu. 



 

1.5 
Vòi chậu 

rửa 

Vòi gật gù nóng lạnh, 

chậu âm bàn 

Toàn thân đồng, mạ 

Niken cao cấp 

Thiết kế hiện đại 

hài hòa. 

Lớp mạ bền vững 

với thời gian 

Thân van bằng 

đồng thau 

Van đĩa bằng sứ 

chống bám cặn bẩn 

giúp khóa nước 

hoàn toàn 

 

TOTO 

1.6 

Bồn cầu 2 

khối kèm 

nắp điện tử 

Đa chức năng 

Men sứ chống dính 

CeFiontect             Hệ 

thống xả Siphon tiết 

kiệm nước 3.6L/4.8L 

Kiểu dáng hiện đại, 

sang trọng 

Màu trắng sáng 

Nắp điện tử 4 chức 

năng 

- Sưởi ấm 

- Sấy khô 

- Nước nóng 

- Xịt, rửa tự động 

 

TOTO 

1.7 
Cabin tắm 

đứng 

Vách kính cường lực 

10mm, phụ kiện inox 

304 

  

 

Kính Liên 

Doanh 

Phụ kiện 

Hiwin hoặc 

tương đương 

1.8 
Bộ sen tắm 

đứng 

- Bát sen gắn trần 

URBANIQUE 

- Bát sen Massage 5 

chế độ kèm gác sen & 

cút nối tường REI-S 

- Van gật gù điều 

chỉnh nóng lạnh kèm 

nút chuyển hướng 

REI-S 

Kiểu dáng hiện đại, 

tiện dụng. 

 

TOTO 

1.9 
Các phụ 

kiện khác 

- Lô giấy 

- Phễu thu sàn 

- Thanh treo khăn tắm 

  Chất liệu inox 304 

 

HIWIN hoặc 

tương đương 



 

* PHỤ KIỆN THÊM ĐỐI VỚI PHÒNG VỆ SINH MASTER CĂN 3 PHÒNG NGỦ 

  Bồn tắm  

Thiết kế sang trọng 

với độ sâu phù hợp 

Bề mặt chống trơn 

trượt 

Tiện lợi với điểm tựa 

đầu thư giãn 

Bồn tắm có kiểu 

dáng ấn tượng, 

sang trọng và thanh 

lịch mang đến một 

không gian phòng 

tắm tiện nghi, hoàn 

hảo 
 

TOTO 

  
Sen tắm xả 

bồn 

Toàn thân đồng mạ 

Niken 

 

Sen tắm nhiệt độ 

Nhật Bản dòng GG 

Sử dụng công nghệ 

van nhiệt SMA 

Tay gạt đóng mở 

thiết kế hình vòng 

dễ sử dụng 

Tay gạt đóng mở 

bằng chất liệu kim 

loại cao cấp 

 

TOTO 

2. PHÒNG VỆ SINH CHUNG 

2.1 Chậu rửa Âm bàn 

Kiểu dáng thanh 

lịch 

Thiết kế với lỗ 

thoát tràn 

 

TOTO 

2.2 
Mặt bàn 

lavabo 
Đá nhân tạo 

Màu trắng theo 

thiết  kế 

 

 Nhập khẩu 

2.3 
Gương 

phòng tắm 
 

Kiểu dáng sang 

trọng hiện đại 

Chống ẩm mốc, 

ngăn hơi nước 

 

Liên doanh 

2.4 Tủ lavabo 
Gỗ công nghiệp chống 

ẩm polywood 

Màu sắc theo thiết 

kế, kiểu dáng hiện 

đại 

 

Bề mặt gỗ 

MDF chống 

ẩm, nhập 

khẩu. 



 

2.5 
Vòi chậu 

rửa 

Vòi gật gù nóng lạnh, 

chậu âm bàn 

Toàn thân đồng, mạ 

Niken cao cấp 

Thiết kế hiện đại 

hài hòa. Lớp mạ 

bền vững với thời 

gian. Thân van 

bằng đồng thau 

Van đĩa bằng sứ 

chống bám cặn bẩn 

giúp khóa nước 

hoàn toàn 

 

TOTO 

2.6 

Bồn cầu 2 

khối kèm 

nắp điện tử 

Đa chức năng 

Men sứ chống dính 

CeFiontect             Hệ 

thống xả Siphon tiết 

kiệm nước 3.6L/4.8L 

Kiểu dáng hiện đại, 

sang trọng. Màu 

trắng sáng 

Nắp điện tử 4 chức 

năng 

- Sưởi ấm 

- Sấy khô 

- Nước nóng 

- Xịt, rửa tự động 

 

TOTO 

2.7 
Phòng tắm 

đứng 

Vách kính cường lực 

10mm, phụ kiện inox 

hoàn chỉnh 

  

 

Kính Liên 

Doanh 

Phụ kiện 

Hiwin hoặc 

tương đương 

2.8 
Bộ sen tắm 

đứng 

- Bát sen gắn trần 

URBANIQUE 

- Bát sen Massage 5 

chế độ kèm gác sen & 

cút nối tường REI-S 

- Van gật gù điều 

chỉnh nóng lạnh kèm 

nút chuyển hướng 

REI-S 

Kiểu dáng hiện đại, 

tiện dụng. 

 

TOTO 

2.9 
Các phụ 

kiện khác 

- Lô giấy 

- Phễu thu sàn 

- Thanh treo khăn tắm 

  Chất liệu inox 304 

 

HIWIN hoặc 

tương đương 

IV. SÀN 

1 

Phòng 

khách, 

phòng ăn, 

phòng ngủ, 

phòng bếp 

Gỗ công nghiệp cao 

cấp cốt HDF chịu ẩm, 

chống xước. 

Vân gỗ theo thiết 

kế 

 

 



 

2 Phòng tắm 

Gạch Porcelain đồng 

chất, vân gỗ cao cấp 

chống trượt 

Theo thiết kế 

 

 

3 Lô gia 

Gạch Porcelain đồng 

chất, cao cấp chống 

trượt 

Màu sáng, men mờ 

theo thiết kế 

 

 

V. TƯỜNG 

1 

Phòng 

khách, 

phòng ăn, 

phòng ngủ, 

lối đi 

Bả, lăn sơn nước 3 

lớp: 1 lớp lót 2 lớp 

phủ hoàn thiện 

Màu sắc theo thiết 

kế 
  

Sơn JOTUN, 

DULUX 

 

2 

Phòng tắm 

lớn, phòng 

tắm nhỏ 

Gạch Porcelain đồng 

chất cao cấp 

Màu sắc theo thiết 

kế 

 

 

 

VI. TRẦN 

1 

Phòng 

khách, 

phòng ăn, 

phòng ngủ, 

phòng bếp 

Trần thạch cao khung 

xương chìm, bả, lăn 

sơn nước 3 lớp: 1 lớp 

lót 2 lớp phủ hoàn 

thiện 

Màu theo chỉ định 

thiết kế 
  

- Khung 

xương Vĩnh 

Tường, Zinca, 

Boral  

- Tấm thạch 

cao 

GYPROC, 

KNAUF, 

hoặc Boral.  

- Sơn, bả 

JOTUN, 

DULUX  

 

2 Phòng tắm 

Trần thạch cao chịu 

ẩm, bả, sơn nước 3 

lớp: 1 lớp lót 2 lớp 

phủ hoàn thiện  

Màu trắng hoặc 

màu theo thiết kế 
  

Khung xương 

Vĩnh Tường, 

Zinca, Boral  

- Tấm thạch 

cao chịu ẩm 

Gyproc, 

Knauf, Boral.  

- Sơn, bả 

JOTUN, 

DULUX  

VII. CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ 



 

1 Cửa sổ 

Hệ khung nhôm 

Xingfa, phụ kiện nhập 

khẩu, kính hộp 2 lớp 

cách âm, cách nhiệt 

đạt chuẩn quốc tế 

Cấu tạo, quy cách, 

màu sắc theo thiết 

kế 

 

EUROWINDO

WAUSTDOOR 

CPM 

CHÂU Á 

2 
Cửa đi 

chính 

Cửa gỗ công nghiệp 

cao cấp, chống cháy 

Màu vân gỗ theo 

thiết kế 

 

Bề mặt gỗ 

MDF chống 

ẩm, chống 

cháy, nhập 

khẩu. 

3 
Khóa cửa 

chính 

Khóa cửa vào căn hộ 

có tính năng kiểm soát 

hiện đại, đồng bộ hoàn 

chỉnh 

Bốn chức năng: 

Vân tay, mã số, 

thẻ, chìa 

 

ADEL 

4 

Cửa ngăn 

phòng, cửa 

nhà vệ sinh 

Cửa gỗ công nghiệp 

cao cấp 

Màu gỗ theo thiết 

kế 

 

Bề mặt gỗ 

MDF chống 

ẩm, nhập 

khẩu. 

5 
Phụ kiện 

cửa 
 Inox 304 

Bản lề, tay nắm, 

chặn cửa, khóa cửa 

thông phòng kiểu 

dáng hiện đại, sang 

trọng 

  
HAFELE 

hoặc tương 

đương 

VIII. BẾP 

1 Tủ bếp 

Gỗ MDF chống ẩm 

phủ bề mặt theo mẫu 

Phụ kiện đồng bộ: 

thùng gạo, giá bát đĩa, 

kệ đa năng, tay nâng 

Blum 

Kích thước, màu 

sắc theo thiết kế 

 

Gỗ MDF 

chống ẩm, 

chống cháy, 

nhập khẩu. 

Phụ kiện tay 

nâng BLUM 
Hafele, 

Cariny hoặc 

tương đương 

2 Mặt bàn bếp 

Đá nhân tạo chất 

lượng cao, dày 2cm 

chống xước, chống 

thấm 

Màu trắng theo 

thiết  kế 

 

Nhập khẩu 

3 Kính ốp  Kính cường lực 
Màu sắc theo chỉ 

định 
  Liên doanh 



 

4 Bếp Bếp từ Loại 3 bếp 

 

Hafele hoặc 

tương đương 

5 

Lò vi sóng 

kết hợp 

nướng 

  
Kiểu dáng hiện đại, 

sang trọng 

 

Hafele hoặc 

tương đương 

6 Chậu rửa Chậu âm bàn inox 304   

 

Hafele hoặc 

tương đương 

7 Vòi bếp   
Vòi gật gù nóng 

lạnh 

 

Hafele hoặc 

tương đương 

8 
Máy hút 

mùi 
Hút mùi âm tủ 

Kiểu dáng hiện đại, 

sang trọng 

 

Hafele hoặc 

tương đương 

IX. HỆ THỐNG TỦ 

1 

Tủ âm 

tường 

phòng ngủ 

Gỗ công nghiệp, màu 

sắc theo thiết kế, kiểu 

dáng hiện đại sang 

trọng 

Tủ cánh trượt hoặc 

cánh mở ( tùy theo 

thiết kế) 

 

Bề mặt gỗ 

MDF chống 

ẩm, nhập 

khẩu. 

2 Tủ giày 
Gỗ công nghiệp, màu 

sắc theo thiết kế 

Theo thiết kế của 

từng Căn Hộ 
 

Bề mặt gỗ 

MDF chống 

ẩm, nhập 

khẩu. 

X. LÔ GIA CĂN HỘ 

1 Lan can 

Thép tiêu chuẩn, thẩm 

mỹ sơn tĩnh điện 

chống gỉ 

Màu sắc, kiểu dáng 

theo thiết kế 
 

 

 

  

 


