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DANH MỤC VẬT TƯ VẬT LIỆU 

Dự án : Khu căn hộ thông minh ven sông Saigon Intela. 

Vị trí: Khu Dân Cư 13E, đô thị mới Nam Thành phố, Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh 

1. CĂN HỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH 

  Hạng mục Vật liệu cung cấp 

1 Sàn   

1.1 Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và hành lang trong căn hộ Gạch Granite nhân tạo 600x600 

1.2 

Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ (phòng ngủ có xây tường 

ngăn cố định) Sàn gỗ công nghiệp 

1.3 Phòng vệ sinh chính và Phòng vệ sinh phụ Sàn chống thấm, lát gạch granite nhân tạo 300x600 chống trượt 

1.4 Khu vực tắm đứng Sàn chống thấm, lát gạch granite nhân tạo 300x600 chống trượt 

1.5 Sân phơi và chỗ để cục nóng máy lạnh Sàn chống thấm, lát gạch ceramic 300x300 chống trượt 

2 Tường   

2.1 Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp  trong căn hộ 
Tường tô vữa mác 75, sơn nước hoàn thiện, len tường gạch  

cùng loại nền cao 100 

2.2 
Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ (phòng ngủ có xây tường 

ngăn cố định) 

Tường tô vữa mác 75, sơn nước hoàn thiện, len tường ốp gỗ công 

nghiệp cao 80 

2.3 Phòng vệ sinh chính và Phòng vệ sinh phụ Gạch Granite nhân tạo 300x600 đến trần 

2.4 
Sân phơi và chỗ để cục nóng máy lạnh 

Tường tô vữa mác 75, chống thấm theo định mức, sơn lót và sơn 

 hoàn thiện ngoài trời, len tường gạch cùng loại nền cao 100 

2.5 Sơn cho tường và trần Sơn Nippon, Jotun hoặc tương đương 

3 Trần   

3.1 Phòng khách Trần thạch cao khung xương chìm (theo bản vẽ thiết kế) 
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3.2 Phòng vệ sinh chính và Phòng vệ sinh phụ Trần thạch cao khung xương nổi 

3.3 Phòng ăn, phòng bếp trong căn hộ Trần bê tông sơn nước 

3.4 Ban công, sân phơi và chỗ để cục nóng máy lạnh Trần bê tông sơn nước 

4 Cửa   

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

4.2 Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ Cửa gỗ công nghiệp 

4.3 Phòng vệ sinh chính và Phòng vệ sinh phụ Cửa gỗ công nghiệp 

4.4 Phòng bếp ra sân phơi Cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện (tùy tiêu chuẩn thiết kế) 

4.5 Phụ kiện cho cửa gỗ phòng ngủ Khóa tay nắm tròn 

4.6 Hệ thống khóa cửa chính Khóa điện tử 

5 Cửa sổ   

5.1 Phòng ngủ Cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện (tùy tiêu chuẩn thiết kế) 

6 Thiết bị vệ sinh và phụ kiện   

6.1 

Phòng vệ sinh chính và Phòng vệ sinh phụ 

Thiết bị vệ sinh (*) 
Phụ kiện vệ sinh và phụ kiện khác 

 (**) 

  Chậu rửa mặt Vòi nước lạnh, gương soi và kệ kính 

  
Bồn vệ sinh Hộp giấy vệ sinh, vòi xịt nước 

  

Khu vực tắm đứng 

Vòi nước lạnh, vòi sen, ống mềm, giá treo khăn 

và nguồn chờ cấp nước cho máy nước nóng 

(không cấp máy nước nóng) 

6.2 Sân phơi Vòi xả nước (Việt Nam hoặc tương đương) 

(*) Thiết bị vệ sinh (chậu rửa mặt và bồn vệ sinh) Inax hoặc tương đương 

(**) 

Phụ kiện vệ sinh : vòi nước lạnh, vòi sen, vòi xịt nước Inax, Fidelis hoặc tương đương 

Phụ kiện vệ sinh : gương soi, kệ kính, hộp giấy vệ sinh, giá 

treo khăn Việt Nam hoặc tương đương 
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7 Thiết bị cơ điện 

7.1 

  

Phòng 

khách 
Phòng ăn 

Phòng ngủ 

chính 
Phòng bếp 

 Phòng 

ngủ phụ 

Phòng vệ 

 sinh 

chính 

Phòng vệ  

sinh phụ 
Sân phơi 

Ổ điện có có có có có có có có 

Công tắc có có có có có có có có 

Đèn chiếu sáng có có có có có có có có 

Điểm đấu nối đèn trang trí 

trần 
có có không không không không không không 

Điểm cắm tivi có không có không có không không không 

Điểm cắm điện thoại có  không không không không không không không 

7.2 
Ổ điện, công tắc,điểm cắm thiết bị phòng vệ sinh, điểm cắm 

tivi và điểm cắm điện thoại 
Clipsal hoặc tương đương 

7.3 Điểm đấu nối đèn trang trí trần Chỉ cung cấp nguồn điện, không bao gồm đèn trang trí 

7.4 

Điểm đấu nối máy nước nóng trực tiếp khu vực tắm phòng vệ 

sinh chính và phụ 
Chỉ cung cấp nguồn điện, không bao gồm máy nước nóng 

7.5 Internet và truyền hình kỹ thuật số 
Cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng hợp đồng trực tiếp với 

chủ nhà 

8 Thiết bị khác   

8.1 Tủ bếp 
Tủ bếp dưới bằng gỗ MDF chống ẩm, mặt bếp ốp đá 

Tủ gỗ trên bằng gỗ MDF 

8.2 Chậu rửa chén Inox 

8.3 Vòi rửa chén Inax, Fidelis hoặc tương đương 

8.4 

Máy điều hòa (cho phòng khách và phòng ngủ có xây tường cố 

định) Đi ống đồng + ống nước ngưng, không cung cấp máy điều hòa 

9 Nội thất thông minh   

9.1 

Kệ ti vi di động kết hợp vách ngăn phòng khu vực phòng 

khách.  

- Bao gồm: một nguồn điện chờ cấp cho đèn và ti vi.  

MDF chống ẩm, sơn 2K hoàn thiện. Phụ kiện theo hệ vách. 

Kết hợp MFC theo thiết kế. 
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- Không bao gồm: thiết bị điện tử (ti vi…), đèn trang trí và đèn 

chiếu sáng. 

9.2 Vách cửa trượt (tại khu vực vách ngăn di động phòng khách) Khung gỗ công nghiệp, kính cường lực 8mm. Phụ kiện theo hệ vách. 

10 Công nghệ Smarthome   

10.1 Công tắc 4 nút viền nhôm 

Chỉ cung cấp thiết bị. 

Khi khách hàng có nhu cầu cài đặt phần mềm sử dụng chủ đầu tư sẽ hổ 

trợ cài đặt miễn phí. 

10.2 Cảm biến cửa 

10.3 Cảm biến hồng ngoại 

10.4 Cảm biến chuyển động (cho vệ sinh chung) 

10.5 Bộ điều khiển trung tâm 

2.  CĂN HỘ TẦNG SKYVIEW 

  Hạng mục Vật liệu cung cấp 

1 Sàn   

1.1 

Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, góc học tập và hành lang 

trong căn hộ Gạch Granite nhân tạo 600x600 

1.2 Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ Sàn gỗ công nghiệp 

1.3 Phòng tắm chính và phòng tắm phụ Sàn chống thấm, lát gạch granite nhân tạo 300x600 chống trượt 

1.4 Khu vực tắm đứng Sàn chống thấm, lát gạch granite nhân tạo 300x600 chống trượt 

1.5 Ban công (sân vườn) Sàn chống thấm, lát gạch granite 600x600 chống trượt 

1.6 Sân phơi và chỗ để cục nóng máy lạnh Sàn chống thấm, lát gạch ceramic 300x300 chống trượt 

2 Tường   

2.1 
Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, góc học tập và hành lang 

trong căn hộ 

Tường tô vữa mác 75, sơn nước hoàn thiện, len tường gạch  

 cùng loại nền cao 100 

2.2 Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ 
Tường tô vữa mác 75, sơn nước hoàn thiện, len tường ốp gỗ công 

nghiệp cao 80 

2.3 Phòng vệ sinh chính và phòng vệ sinh phụ Gạch granite nhân tạo 300x600 cao đến trần 
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2.4 Ban công (sân vườn), sân phơi và chỗ để cục nóng máy lạnh 
Tường tô vữa mác 75, chống thấm theo định mức, sơn lót và sơn 

 hoàn thiện ngoài trời, len tường gạch cùng loại nền cao 100 

2.5 Sơn cho tường và trần Sơn Nippon, Jotun hoặc tương đương 

3 Trần 

3.1 

Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, góc học tập và hành lang 

trong căn hộ Trần bê tông sơn nước 

3.2 Phòng vệ sinh chính và phòng vệ sinh phụ Trần thạch cao khung xương nổi 

3.3 Phòng bếp Trần bê tông sơn nước 

3.4 Ban công (sân vườn), sân phơi và chỗ để cục nóng máy lạnh Trần bê tông sơn nước 

4 Cửa đi  

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

4.2 Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ Cửa gỗ công nghiệp 

4.3 Phòng vệ sinh chính và phòng vệ sinh phụ Cửa gỗ công nghiệp 

4.4 Phòng bếp ra sân phơi Cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện (tùy theo tiêu chuẩn thiết kế) 

4.5 Phụ kiện cho cửa gỗ Khóa tay nắm tròn 

4.6 Hệ thống khóa cửa chính Khóa điện tử 

5 Cửa sổ   

5.1 Phòng ngủ Cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện (tùy theo tiêu chuẩn thiết kế) 

6 Thiết bị vệ sinh và phụ kiện  

6.1 Phòng vệ sinh chính và phòng vệ sinh phụ 

Thiết bị vệ sinh (*) Phụ kiện vệ sinh và phụ kiện khác (**) 

Chậu rửa mặt Vòi nước lạnh, gương soi và kệ kính 

Bồn vệ sinh Hộp giấy vệ sinh, vòi xịt nước 

Khu vực tắm 

Vòi nước lạnh, vòi sen, ống mềm, giá treo khăn 

và nguồn chờ cấp nước cho máy nước nóng 

(không cấp máy nước nóng) 

6.2 Sân phơi Vòi xả nước (Việt Nam hoặc tương đương) 

(*) Thiết bị vệ sinh (chậu rửa mặt và bồn vệ sinh) Inax hoặc tương đương 

(**) Phụ kiện vệ sinh : vòi nước lạnh, vòi sen, vòi xịt nước Inax, Fidelis hoặc tương đương 
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Phụ kiện vệ sinh : gương soi, kệ kính, hộp giấy vệ sinh, giá 

treo khăn Việt Nam hoặc tương đương 

7 Thiết bị cơ điện 

7.1 

  

Phòng 

khách 

Phòng 

ăn 

Phòng 

ngủ  

chính 

Phòng bếp 
 Phòng 

ngủ phụ 

Phòng 

vệ 

 sinh 

chính 

Phòng 

vệ  

sinh 

phụ 

Sân 

phơi 

Ổ điện có có có có có có có có 

Công tắc có có có có có có có có 

Đèn chiếu sáng có có có có có có có có 

Điểm đấu nối đèn trang trí 

trần 
có có không không không không không không 

Điểm cắm tivi có không có không có không không không 

Điểm  cắm điện thoại có không không không không không không không 

7.2 
Ổ điện, công tắc, điểm cắm thiết bị phòng vệ sinh, điểm cắm 

tivi và điểm cắm điện thoại 
Clipsal hoặc tương đương 

7.3 Điểm đấu nối đèn trang trí trần Chỉ cung cấp nguồn điện, không bao gồm đèn trang trí 

7.4 

Điểm đấu nối máy nước nóng trực tiếp khu vực tắm phòng vệ 

sinh chính và phụ 
Chỉ cung cấp nguồn điện, không bao gồm máy nước nóng 

7.5 Internet và truyền hình kỹ thuật số 
Cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng hợp đồng trực tiếp với 

chủ nhà 

8 Thiết bị khác 

8.1 Tủ bếp 
Tủ bếp dưới bằng gỗ MDF chống ẩm, mặt bếp ốp đá 

Tủ bếp trên bằng gỗ MDF. 

8.2 Chậu rửa chén Inox 

8.3 Vòi rửa chén Inax, Fidelis hoặc tương đương 

8.4 Máy điều hòa (cho phòng khách và phòng ngủ tường cố định) Đi ống đồng + ống nước ngưng, không cung cấp máy điều hòa 

3. CĂN HỘ SHOPHOUSE 
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  Hạng mục Vật liệu cung cấp 

1 Sàn 

1.1 Khu vực kinh doanh Gạch granite nhân tạo kích thước 600x600 

1.2 Khu vực ở Gạch granite nhân tạo kích thước 600x600 

1.3 Phòng vệ sinh Gạch granite nhân tạo kích thước 300x600, chống trượt 

2 Tường 

2.1 Khu vực kinh doanh 
Tường tô vữa mác 75, sơn nước hoàn thiện, len tường gạch  

cùng loại nền cao 100 

2.2 Khu vực ở 
Tường tô vữa mác 75, sơn nước hoàn thiện, len tường gạch  

cùng loại nền cao 100 

2.3 Phòng vệ sinh Gạch granite nhân tạo 300x600 cao đến trần 

3 Trần 

3.1 Khu vực ở Trần thạch cao khung xương nổi 

3.2 Khu vực kinh doanh Trần thạch cao khung xương nổi 

3.3 Phòng vệ sinh Trần thạch cao khung xương nổi 

4 Cửa đi 

4.1 Cửa chính, vách kính shophouse Cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện (tùy theo tiêu chuẩn thiết kế) 

4.2 Cửa phòng vệ sinh Cửa gỗ công nghiệp 

5 Thiết bị vệ sinh 

5.1 Phòng vệ sinh 

Thiết bị vệ sinh (*) Phụ kiện vệ sinh và phụ kiện khác (**) 

Chậu rửa mặt Vòi nước lạnh, gương soi và kệ kính 

Bồn vệ sinh Hộp giấy vệ sinh, vòi xịt nước 

Khu vực tắm 

Vòi nước lạnh, vòi sen, ống mềm, giá treo khăn 

và nguồn chờ cấp nước cho máy nước nóng 

(không cấp máy nước nóng) 

(*) Thiết bị vệ sinh Inax hoặc tương đương 

(**) Phụ kiện vệ sinh : vòi nước lạnh, vòi sen, vòi xịt nước Inax, Fidelis hoặc tương đương 
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Phụ kiện vệ sinh : gương soi, kệ kính, hộp giấy vệ sinh, giá 

treo khăn 
Việt Nam hoặc tương đương 

6 Hệ thống điện 

6.1 Ổ cắm, công tắc (khu vực kinh doanh và khu vực ở) Clipsal hoặc tương đương 

6.2 Đèn chiếu sáng (khu vực kinh doanh và khu vực ở)   Đèn chiếu sáng Việt Nam hoặc tương đương 

6.3 Điểm đấu nối máy nước nóng trực tiếp phòng vệ sinh Chỉ cung cấp nguồn điện, không bao gồm máy nước nóng 

6.4 Điểm cắm tivi Bố trí cho khu vực kinh doanh và khu vực ở (01 phòng ở tầng 2) 

6.5 Điểm  cắm điện thoại Bố trí cho khu vực kinh doanh (tầng 1) 

6.6 Internet và truyền hình kỹ thuật số 
Cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng hợp đồng trực tiếp với 

chủ nhà 

7 Thiết bị khác 

  Máy điều hòa Đi ống đồng + ống nước ngưng, không cung cấp máy điều hòa 

Ghi chú: 

 
Gạch lát và sàn gổ công nghiệp 

 

Trong sản xuất gạch  và các sàn gỗ công nghiệp luôn có sự khác biệt về sắc thái, kích thước, độ dày, độ phẳng bề mặt và kết cấu. Khi sự 

bảo dưỡng hợp lý đã được tuân theo thì những khác biệt này nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. 

*Thông tin chủng loại vật liệu chi tiết sẽ được liệt kê trong hợp đồng mua bán ký kết với khách hàng. 

 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LDG 
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