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TT Các hạng mục Mô tả cơ bản vật liệu xây dựng Ghi Chú 

I Phòng khách + phòng ăn   

1 Cửa chính vào căn hộ Cửa gỗ công nghiệp chống cháy  

2 Khóa Khóa Huy Hoàng   

3 Tường Bả, sơn nước Jotun hoặc tương đương  

4 Sàn Gạch Ceramic 600 x 600 mm  

5 Sàn ban công Gạch Ceramic   

6 Trần 
Thạch cao, khung xương Zinca/Vĩnh 
Tường/Daiichi hoặc tương đương; bả, 
sơn nước Jotun/Toa hoặc tương đương 

 

7 Cửa sổ 
Cửa khung nhôm hệ Việt Pháp kính 
dán 2 lớp  

 

8 Cửa ra ban công 
Cửa khung nhôm hệ Việt Pháp kính 
dán 2 lớp  

 

9 Điều hoà 
Cung cấp đầu chờ cấp điện, đầu chờ 
ống đồng + bảo ôn, ống thu nước  

 

II Phòng Ngủ 
  

1 Cửa phòng Gỗ công nghiệp   

2 Khoá Khoá Huy Hoàng   

3 Tường Bả, sơn nước Jotun hoặc tương đương  

4 Sàn Gỗ công nghiệp  

5 Sàn ban công Gạch Ceramic   

6 Trần 
Thạch cao, khung xương Zinca/Vĩnh 
Tường/Daiichi hoặc tương đương; bả, 
sơn nước Jotun/Toa hoặc tương đương 

 

7 Điều hoà 
Cung cấp đâu chờ cấp điện, đầu chờ 
ống đồng + bảo ôn, ống thu nước 

 

8 Cửa sổ + phụ kiện 
Cửa khung nhôm hệ Việt Pháp kính 
dán 2 lớp  

 

9 Cửa ra ban công 
Cửa khung nhôm hệ Việt Pháp kính 
dán 2 lớp  

 

III Phòng Bếp   



TT Các hạng mục Mô tả cơ bản vật liệu xây dựng Ghi Chú 

1 Ốp tường bếp Ốp kính cường lực  

2 Tường  Bả, sơn nước Jotun hoặc tương đương  

3 Sàn Gạch Ceramic 600 x 600 mm  

4 Trần 
Thạch cao, khung xương Zinca/Vĩnh 
Tường/Daiichi hoặc tương đương; bả, 
sơn nước Jotun/Toa hoặc tương đương 

 

5 Tủ bếp trên, dưới Gỗ công nghiệp  

6 Bàn bếp Đá Granít tự nhiên   

7 Vòi rửa TOTO   

8 Chậu rửa loại 2 hố Chậu Inox – Sơn Hà hoặc tương đương  

9 Bình nước nóng Đầu chờ bình nước nóng.  

IV Phòng tắm và vệ sinh 
 

 

1 Cửa phòng Cửa gỗ công nghiệp  

2 Khóa Khoá Huy Hoàng   

3 Tường trong Ốp gạch Ceramic  
 

4 Sàn Gạch Ceramic chống trơn   

5 Trần 
Thạch cao chịu nước, khung xương 
Vĩnh Tường; bả, sơn nước Jotun hoặc 
tương đương 

 

6 Buồng tắm Vách kính an toàn loại đứng  
Trang bị cho 
01 WC chính 

7 Lavabo treo tường TOTO  
 

8 Sen tắm TOTO  
 

9 Vòi rửa TOTO  
 

10 Xí bệt TOTO  
 

11 Chi tiết khác 
Vòi rửa vệ sinh và các phụ kiện, quạt 
thông gió, đầu chờ bình nước nóng, 
khóa van tổng trong nhà 

 



TT Các hạng mục Mô tả cơ bản vật liệu xây dựng Ghi Chú 

  V Các chi tiết khác 
  

1 Hệ thống chuông Chuông điện Sino hoặc tương đương 
 

2 Điện thoại, internet Đầu chờ 
 

3 Truyền hình Đầu chờ 
 

4 Hệ thống bảo vệ điện Sino, LS hoặc tương đương. 
 

5 Hệ thống dây dẫn điện Cadisun, Goldcup hoặc tương đương 
 

6 Công tắc - ổ cắm 
Roman, Sino, Vanlock hoặc tương 
đương 

 

7 Đèn chiếu sáng Xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc 
 

8 Quạt thông gió,hút mùi Xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc 
 

VI Hệ thống chung của tòa nhà 

1 Hệ thống thang máy 

Gồm 04 thang (01 thang vừa chở người 
vừa chở hàng và 03 thang chở người) 
hiệu: Misubishi.ZJ ; Otis;Hitachi; 
Thysen Krupp có xuất xứ Trung Quốc 
hoặc tương đương. Tốc độ thang 
2,5m/s (150m/phút) 

 

2 Hệ thống PCCC Đáp ứng tiêu chuẩn ngành 
 

3 
Hệ thống thông gió, tăng 
áp 

Đáp ứng tiêu chuẩn ngành 

 

4 Hệ thống cấp nước 

Tự động hóa và mua đúng đơn giá 
UBND Thành phố Hà Nội niêm yết 
thông qua Xí nghiệp kinh doanh nước 
sạch Hoàng Mai 

 

5 Hệ thống cấp điện 
Đáp ứng đủ công suất điện cho nhu cầu 
và bán đúng giá niêm yết thông qua 
Công ty điện lực Hoàng Mai 

 



TT Các hạng mục Mô tả cơ bản vật liệu xây dựng Ghi Chú 

6 
Hệ thống máy phát điện dự 
phòng 

Đáp ứng đủ nhu cầu vận hành các hệ 
thống thang máy, chiếu sáng công 
cộng và PCCC khi điện lưới bị mất. 

 

7 Hệ thống camera giám sát 
Trang bị khu vực tầng hầm, sảnh tầng 
1 và các tầng. 

 

8 Hệ thống âm thanh 
Trang bị khu vực tầng hầm, sảnh tầng 
1 và các tầng. 

 

9 
Hệ thống Quản lý xe thông 
minh 

Quản lý bằng thẻ từ thông minh 
 

 

* Ghi chú: 

- Chi phí làm thẻ từ thông minh cho hệ thống quản lý xe thông minh và hệ thống quản lý ra 

vào (thang máy) thông minh sẽ áp dụng theo quy định của Ban quản lý chung cư, Bên Mua sẽ 

thanh toán khoản chi phí này. 

- Chủ đầu tư sẽ cung cấp những danh mục vật liệu hoàn thiện và thiết bị căn hộ tương đương  

- Các Bên hiểu rằng: Căn hộ mẫu và/hoặc tài liệu tiếp thị, ý tưởng, chương trình hoặc tài liệu 

quảng cáo, tiếp thị hoặc bán hàng, nội dung được đăng trên website của Bên Bán là tài liệu tham 

khảo. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên được xác định theo quy định trong Hợp đồng này. 

 

 


