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PHỤ LỤC 01 

(Đính kèm Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ số /OW/HĐCN-PVL ngày  

 
DANH MỤC VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ CĂN HỘ 

 
 

 Hạng mục Mức độ hoàn thiện 

1 Phần trần  

 Trần phòng khách, phòng bếp, 

phòng ngủ 1+2+3 

Trần thạch cao sơn bả hoàn thiện mầu trắng. 

 Trần khu vệ sinh Vật liệu chống ẩm, sơn bả hoàn thiện mầu trắng 

2 Phần sàn  

 Sàn phòng ngủ Lát sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu từ Đức 

 Sàn phòng khách, bếp căn hộ Lát gạch ceramic 600x600mm Primer 

 
Sàn khu vệ sinh 

Lát gạch granite nhân tạo hoặc ceramic chống trơn 

600x600mm 

3 Phần tƣờng  

 
Tƣờng khu vệ sinh 

Ốp gạch granite nhân tạo hoặc ceramic 

600x300mm, hoàn thiện màu sắc theo thiết kế 

 
Tƣờng khu bếp 

Ốp gạch granite nhân tạo hoặc ceramic 600x600mm 

hoàn thiện màu sắc theo thiết kế 

 Tƣờng các phòng Sơn bả hoàn thiện theo thiết kế 

4 Nội thất âm tƣờng (nếu có)  

 Tủ giầy Tủ gỗ công nghiệp hoàn thiện theo thiết kế 

 Tủ quần áo âm tƣờng Tủ gỗ công nghiệp hoàn thiện theo thiết kế 

 Phụ kiện tủ Phụ kiện đồng bộ theo thiết kế 

5 Khu vệ sinh  

 Xí bệt Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Dây xịt Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Khay giấy vệ sinh Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Vách tắm đứng (nếu có) Vách kính cƣờng lực, phụ kiện Inox hoàn chỉnh 

  

 
Sen tắm đứng 

- Phòng tắm đứng Phòng ngủ Master: Lắp sẵn thiết 

bị Eco (nếu có) 

- Phòng tắm đứng thƣờng: Lắp sẵn thiết bị 

Viglacera 

 Lavabo Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Vòi rửa nóng lạnh Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Gƣơng tủ lavabo Gƣơng tráng bạc dày 5mm 

 Bồn tắm nằm (nếu có) Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Sen bồn tắm nằm (nếu có) Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Phễu thu sàn Lắp sẵn thiết bị Inax 
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 Hạng mục Mức độ hoàn thiện 

 Giá treo khăn Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Khay xà phòng Lắp sẵn thiết bị Inax 

 
Mặt đá+ tủ lavabo 

Đá nhân tạo, Granite hoặc Marble + gỗ công nghiệp 

chống ẩm hoàn thiện theo thiết kế 

 Quạt thông gió Lắp sẵn thiết bị Nedfon 

 Bình nóng lạnh Lắp sẵn thiết bị Ariston 

6 Bếp Căn Hộ  

 Mặt bếp Đá nhân tạo mầu trắng vân mây 

 Tủ bếp dƣới, tủ bếp trên Gỗ công nghiệp hoàn thiện đồng bộ theo thiết kế 

 Bếp âm Lắp sẵn thiết bị Cata 

 Máy hút mùi Lắp sẵn thiết bị Cata 

 Chậu rửa Lắp sẵn thiết bị Picenza 

 Vòi rửa Lắp sẵn thiết bị Inax 

 Đèn hắt sáng tủ bếp trên Lắp sẵn thiết bị theo thiết kế 

 Bình nóng lạnh Lắp sẵn thiết bị Ariston 

7 Ban công, lô gia  

  
Lô gia 

Lát gạch ceramic hoặc gạch Granite chống trơn 

Hoàn thiện lan can theo thiết kế, Lắp sẵn phễu thu 

nƣớc Inax 

8 Cửa căn hộ  

 Cửa sổ Lắp cửa nhôm kính an toàn 

 Cửa đi ra lô gia Lắp cửa nhôm kính an toàn 

 Cửa ra vào căn hộ Cửa gỗ công nghiệp màu sắc theo thiết kế 

 Cửa thông phòng Cửa gỗ công nghiệp màu sắc theo thiết kế 

 Cửa vệ sinh Cửa gỗ công nghiệp màu sắc theo thiết kế 

 Phụ kiện cửa  
Phụ kiện cửa đồng bộ theo hãng, theo thiết kế. (Tay nắm, khóa….) 

9 Hệ thống cơ điện  

  

 

 

 
Hệ thống điện 

- Phần thiết bị : 

+ Công tắc, ổ cắm: Trang bị Sino/Vanlock 

+ Bảng điện (tủ điện) & Thiết bị bảo vệ (át tô mát): 

Trang bị. Sino/Vanlock/LS 

+ Đèn chiếu sáng: Trang bị đèn Paragon toàn bộ 

cho toàn căn hộ (Trừ đèn gƣơng nhà vệ sinh và đèn 

trùm trong Căn hộ) 

- Phần lắp đặt : 
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  - Thi công điện cấp nguồn cho các tuyến ổ cắm 

- Thi công điện cấp nguồn chờ cho các thiết bị khu 

bếp: bếp từ, bình nƣớc nóng, máy hút mùi. 

- Thi công hoàn thiện điện cấp nguồn cho chiếu 

sáng, quạt thông gió, bình nƣớc nóng trong các khu 

vệ sinh. 

- Thi công cấp nguồn điện chiếu sáng từ bảng điện 

(tủ điện) đến công tắc, từ công tắc lên tới các vị trí 

đèn, đầu chờ cho đèn gƣơng phòng vệ sinh. 

- Thi công cấp nguồn đèn chiếu sáng khu vệ sinh và 

lô gia. 

 Hệ thống điều hòa thông gió Lắp sãn thiết bị Trane 

Hệ thống internet, điện thoại, TV 

cable 

Thi công đƣờng dây từ vị trí điểm chờ trong căn hộ 

đến trục kỹ thuật tầng. 

  
 

Hệ thống báo cháy, chữa cháy 

- Thiết bị hệ thống: Hoàn thiện theo thiết kế 

PCCC. 

- Lắp đặt hệ thống: Thi công theo hồ sơ thiết kế 

PCCC. 

  
Hệ thống cấp thoát nƣớc 

- Lắp đặt hệ thống cấp/thoát nƣớc: Thi công các 

hệ thống cấp/thoát nƣớc hoàn thiện toàn bộ bao 

gồm cả thiết bị vệ sinh. 

 
Khu vực máy giặt 

Vòi nƣớc chờ cấp nƣớc lắp sẵn thiết bị Inax 

Đầu chờ đƣờng thoát nƣớc. 


