HAPPY ONE – THẠNH LỘC
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
Nội dung
TT

Hạng mục
Thương hiệu

TOTO







Bàn cầu 2 khối.
Lavabo.
Vòi rửa lạnh và bộ xả.
Vòi xịt.
Vòi sen tắm (nóng/lạnh).

Máy lạnh Inverter

DAIKIN hoặc
MITSUBISHI





Trang bị đầy đủ cho các phòng ngủ.
Máy lạnh Inverter tiết kiệm điện.
Có chức năng lọc khuẩn, khử mùi.

Tủ bếp trên

AN CƯỜNG, CASTA 
hoặc tương đương.

Cánh tủ bếp, toàn bộ thùng tủ,
kháng ẩm và phủ melamin 2 mặt.


Tủ bếp dưới

AN CƯỜNG, CASTA
hoặc tương đương.

Cánh tủ bếp, toàn bộ thùng tủ, len
chân, đợt kệ, kháng ẩm và phủ
melamin 2 mặt.
Mặt bếp đá granite cao cấp.

1.

Thiết bị vệ sinh.
Thiết bị phòng tắm
trọn gói.

2.

3.

4.

Diễn giải



5.

6.

7.

Chậu rửa chén đôi

TEKA hoặc HAFELE

Bếp điện từ

ELECTROLUX hoặc
RINNAI

Máy hút khói

ELECTROLUX hoặc
RINNAI

8.

Khóa điện tử
cửa chính căn hộ.

YALE

9.

Video call

ABB (THỤY SĨ)






Tính năng kháng khuẩn.
Chịu nhiệt, có khả năng chống sốc.
Kháng hóa chất và dễ dàng vệ sinh.
Hạn chế trầy xước tối đa, an toàn
cho người sử dụng.





Trang bị 2 bếp nấu.
Mặt bếp bằng kiếng viền hộp kim
nhôm.
Tự ngắt khi đạt nhiệt độ.




Máy hút khói có tính năng tự hủy.
Trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng.



Mở cửa bằng: vân tay, mã số,
chìa cơ và mở rộng Smartphone.
Tích hợp với gói công nghệ
mở bằng điện thoại thông minh.




Hệ thống video call gọi từ sảnh lễ
tấn tới từng căn hộ.

10.

Cửa chính căn hộ

AN CƯỜNG,
AMERICAN DOOR
hoặc tương đương.






Cửa gỗ chống cháy 2 lớp.
Thời gian cháy chậm từ 30-90 phút.
Có ron ngăn khói, đảm bảo lấp kín
khe hở ngăn đám cháy lan rộng.
Ngăn khói độc lan vào bên trong
căn hộ.

11.

Mắt thần cửa chính

VICKINI hoặc tương
đương




Mắt thần 200 độ.
Vỏ hợp kim, nắp che bằng thau.

12.

Cửa phòng ngủ,
phòng tắm

AN CƯỜNG,
AMERICAN DOOR
hoặc tương đương





Gỗ công nghiệp cao cấp.
Kháng nước, chống ẩm, cách âm.
Độ bền và tính thẩm mỹ cao.

13.

Bộ tay nắm tròn
1 đầu bấm.

VICKINI hoặc tương
đường




An toàn cho người sử dụng.
Thiết kế đặc biệt an toàn cho trẻ em.

14.

Cửa bancony,
phòng khách,
cửa sổ phòng ngủ.

BM WINDOW,
XINGFA
hoặc tương đương.





Cửa nhôm kính cao cấp.
Cách âm, cách nhiệt.
Kín nước, kín khí, chịu áp lực gió.




Thiết kế sang trọng, đẳng cấp.
Đảm bảo về độ an toàn và sở hữu
những tính năng thân thiện với
người sử dụng.



Sàn lót gỗ 10mm hoặc gạch giả gỗ
cao cấp.
Đảm bảo độ bền, an toàn và tính
thẩm mỹ cao.

Công tắc điện, ổ cắm.

SCHNEIDER,
PANNASONIC

16.

Sàn phòng ngủ

Thương hiệu cao cấp
ngoại nhập.

17.

Trần thạch cao

VĨNH TƯỜNG hoặc
tương đương

18.

Đèn chiếu sáng

DUHAL hoặc tương
đương

19.

Thang máy

KONE hoặc
MITSUBISHI

20.

Máy phát điện
dự phòng

E&G

15.








Trần thạch cao phẳng toàn căn hộ.
Thiết kế sẵn hốc rèm phòng khách
và phòng ngủ.




Hệ thống chiếu sáng cao cấp.
Tiết kiệm năng lượng, an toàn cho
người sử dụng.





Thang có tải trọng 1000kg.
Thang máy tốc độ cao.
Tích hợp kiểm soát bằng thẻ từ đến
từng tầng.

Ghi chú: Những vật liệu và trang thiết bị trong căn hộ có thể thay đổi bằng những vật liệu
có chất lượng tương đương trong quá trình thi công công trình.

