
 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

Loại nhà  : Biệt thự song lập BD4, số 16B BD4 

 Diện tích : 129 m2 - Quy mô: 3 tầng – diện tích  sàn xây dựng: 244.5 m2 

Kết cấu : Bê tông cốt thép, khung chịu lực 

Bố trí MB : theo thiết kế chung của BD4 

Nhà xây dựng mộc, có hoàn thiện mặt trước, có cửa 

II. CHI TIẾT PHẦN XÂY DỰNG: 
1. PHẦN MỘC:  

Nhà xây dựng mộc có toàn bộ tường bao che, chưa có tường ngăn phòng bên 

trong nhà, chưa có cầu thang.  Nhà hoàn thiện mặt ngoài và lắp hệ thống cửa bên 

ngoài, cụ thể như sau:  

a. Phần cọc : 

- Kết cấu: cọc khoan nhồi BTCT D 400, thép 8 14 dài 17m; 

- Cọc đóng sâu: 40md; 

b. Phần móng: 

- Bê tông mác 250 

- Dầm móng :  KT(600x300mm) – Thép chủ 6 20 Mác 250 

- Giằng móng: KT(100x220mm) – Thép chủ  210 

c. Phần thân: 

- Khung cột : Cột bê tông cốt thép  KT 350x220mm, thép chủ  20, bê tông mác 

200; 

- Tường chính: 220mm, tường phụ 110 

- Tường chung : 220mm  

d. Phần sàn + mái: 

- Dầm chính: KT  350x220 mm – Thép chủ  20 

- Dầm phụ :  KT  350x220mm  – Thép chủ  20 

- Sàn + mái: Bê tông thương phẩm Mác 250 dầy  100mm, thép 10 2 lớp 

2. HOÀN THIỆN : Phần Hoàn thiện bao gồm trong giá bán: 

- Hệ thống cửa ra vào, cửa sổ nhôm kính cao cấp bên ngoài các tầng; 

- Sơn bả mặt ngoài căn nhà. 

- Đổ bê tông mặt sân; 

- Tường bao, hàng rào xây mộc và trát, bả và sơn mầu 

3. HOÀN THIỆN: Phần hoàn thiện không bao gồm trong giá bán: 

- Lắp cổng sắt, lan can sảnh các tầng, mái sắt che gara; 

- Hệ thống cấp nước vào bể ngầm, hệ thống thoát nước vệ sinh bể phốt; 

- Lát sân gạch và trồng cỏ trong sân; 

- Lát gạch bậc tam cấp; 
4. VẬT LIỆU CHUNG: 

Gạch lỗ, đặc Kim sơn Quảng Ninh, gạch Tuylen Kiến An 

Cát bê tông:  Vĩnh Phú; Cát xây: Việt Trì 

Xi măng : Chinfon, Hải Phòng ; Thép : Liên doanh Việt Nhật, Việt Úc 

Cửa:  nhôm kính cao cấp. 

*Ghi chú:  

-Các hạng mục khách hàng muốn thay đổi phải được sự nhất trí của Công ty CP Đầu tư 

& Xây dựng PG, chi phí thay đổi do khách hàng chịu và không được khấu trừ vào giá 

bán. 

-Các hạng mục hoàn thiện không bao gồm trong giá bán sẽ do Công ty CP Đầu tư & Xây 

dựng PG thi công, khách hàng phải thanh toán ngoài hợp đồng các chi phí hoàn thiện này 

theo giá thành chung của thị trường vào thời điểm hoàn tất thi công. 



 


