
              Apply for Studio Apartments



Phòng bếp 

Kitchen 

Gạch Dongpeng loại 1 nhập khẩu 

đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ 

thống quản lý môi trường ISO 

14001:2004 hoặc tương đương. 

Imported Class-1 Dongpeng tile, 

meeting         ISO 9001:2008 

(quality management system) and 

ISO 14001:2004   (environment 

management system) 

  

Ban công 

Balcony 

Gạch vân gỗ Dongpeng loại 1 

nhập khẩu đạt tiêu chuẩn Hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008 và Hệ thống quản lý 

môi trường ISO 14001:2004 nhập 

khẩu hoặc tương đương. 

Imported Class-1 Dongpeng tile, 

meeting         ISO 9001:2008 

(quality management system) and 

ISO 14001:2004   (environment 

management system). 

  

 

 

2 

TRẦN 

Ceiling 

Phòng ngủ 

Bedroom 

Trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện 

bằng sơn Dulux, Juton hoặc tương 

đương. 

Gypsum board ceiling, Dulux, Juton 

skim coat with paint finish or similar. 

 

   

 

 

 

Theo tiêu 

chuẩn 

thiết kế 

Comply 

with 

design 

standard. 

Khu vực phòng 

khách, Phòng ăn 

Dining room, 

Living room 

Trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện 

bằng sơn Dulux, Juton hoặc tương 

đương. 

Gypsum board ceiling, Dulux, Juton 

skim coat with paint finish or similar. 

 

  

Phòng bếp  

Kitchen 

Trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện 

bằng sơn Dulux, Juton hoặc tương 

đương. 

Gypsum board ceiling, Dulux, Juton 

skim coat with paint finish or similar. 

 

  

Phòng tắm 

Bathroom 

Trần thạch cao chịu nước, sơn bả 

hoàn thiện bằng sơn Dulux, Juton 

hoặc tương đương. 

  



Gypsum board ceiling, Dulux, Juton 

skim coat with paint finish or similar. 
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TƯỜNG 

Wall 

Phòng ngủ 

Bedroom 

Sơn bả hoàn thiện hãng Dulux, 

Juton, giấy dán tường hoặc tương 

đương theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Dulux, Juton skim coat with paint finish, 

wallpaper or similar, meeting 

international standards. 

 

   

 

 

 

 

Theo tiêu 

chuẩn 

thiết kế 
Khu vực phòng 

khách, phòng ăn. 

Dining room, 

Living room 

Sơn bả hoàn thiện hãng Dulux, 

Juton, giấy dán tường hoặc tương 

đương theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Dulux, Juton skim coat with paint finish, 

wallpaper or similar, meeting 

international standards. 

 

 

  

Phòng bếp  

Kitchen 

Sơn bả hoàn thiện hãng Dulux, 

Juton hoặc tương đương theo tiêu 

chuẩn quốc tế. 

Dulux, Juton skim coat with paint finish, 

wallpaper or similar, meeting 

international standards. 

 

  

Phòng tắm 

bathroom 

Sàn, tường ốp lát gạch Dongpeng 

loại 1 nhập khẩu đạt tiêu chuẩn 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008 và Hệ thống quản lý 

môi trường ISO 14001:2004 nhập 

khẩu hoặc tương đương. 

Floor installed and wall laid by 

imported class-1  Dongpeng tile, 

meeting   ISO 9001:2008 (quality 

management system) and ISO 

14001:2004   (environment 

management system) or 

equivalent. 

 

  

 

 

 

 

PHÒNG KHÁCH KIÊM PHÒNG NGỦ 

Living room and bedroom 

Kệ tivi kiêm tủ 

quần áo 

Gỗ plywood nhập khẩu đạt tiêu 

chuẩn quốc tế CARB-P2/ E1 (non 

Cái 01  
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Wardrobe with 

Tv stand 

formaldehyde) hoặc tương đương 

Phụ kiện Hafele đồng bộ 

Đèn led Phillips, Osram, 

FawooKidi hoặc tương đương. 

Plywood imported wood qualified 

as international standard CARB-

P2/E1 (non formaldehyde) or 

equivalent  

Unified Hafele accessories. 

Philips, Osram, Fawookidi 

imported or equivalent 

 

Tivi 

TV 

 

Màn hình phẳng 43 Inch của 

Samsung, Sony, LG, Toshiba 

hoặc tương đương. 

43 Inch flat screen TV of 

Samsung, Sony, LG, Toshiba or 

similar. 

Cái/Piece 01  

Tủ giày 

Shoe cabinet 

Gỗ plywood nhập khẩu đạt tiêu 

chuẩn quốc tế CARB-P2/ E1 (non 

formaldehyde) hoặc tương 

đương. 

Imported plywood. meeting 

international standard (CARB-P2, 

US standard)/ (E1, EU standard )    

(non formaldehyde)or similar 

Cái/Piece 01  

Giường ngủ đôi 

+ đệm 

Double bed + 

Mattress 

Giường đệm đạt tiều chuẩn 5* của 

nhà quản lý vận hành Wyndham. 

Bed and mattress qualified as 5* 

according to Hotel Operator 

Wyndham 

Cái/Piece 01  

Hộc để đồ/kệ 

đầu giường 

Nightstands 

Gỗ plywood nhập khẩu đạt tiêu 

chuẩn quốc tế CARB-P2/ E1 (non 

formaldehyde) hoặc tương đương 

Phụ kiện Hafele đồng bộ. 

Plywood imported wood qualified 

as international standard CARB-

P2/E1 (non formaldehyde) or 

equivalent  

Unified Hafele accessories 

Cái/Piece 02  

Đèn đầu giường 

Reading lamps 

Philips, Osram, FawooKidi nhập 

khẩu hoặc tương đương 

Philips, Osram, Fawookidi 

imported or equivalent. 

Cái/Piece 02  



Sofa Khách  

Living room sofa 

chair 

Khung xương gỗ tự nhiên, bọc vải 

nhập khẩu hoặc tương đương. Mút 

đạt tiêu chuẩn T40 (độ đàn hồi). 

Timber wood frame, fabric-ticking 

imported or equivalent. Memory 

Foam at standard of T40 

(Flexibility).  

 

Cái/Piece 01  

Bàn trà sofa 

Sofa tea table 

 

Khung bằng gỗ walnut  tự nhiên 

hoặc tương đương, mặt kính 

cường lực. 

Walnut wood frame, tempered 

glass. 

Cái/Piece 01  

Bàn phòng ăn 

(phòng khách) 

Dining table 

(Living room) 

Mặt đá tự nhiên marble, nhập 

khẩu hoặc tương đương 

Chân inox mạ màu. 

Marble surface, imported or 

equivalent.  

Color-plated stainless steel table 

foots 

Cái/Piece 01  

Ghế đơn phòng 

ăn (phòng 

khách) 

Single dining 

chair 

Gỗ tự nhiên, bọc vải nhập khẩu 

hoặc tương đương. 

Timber wooden, fabric-ticking 

imported or equivalent. 

Cái/Piece 01 

Điện thoại bàn 

Landline 

Panasonic, Alcatel, Nec hoặc 

tương đương. 

Panasonic, Alcatel, Nec or 

equivalent. 

Cái/Piece 01  
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CỬA 

Door 

 

Cửa đi chính. 

Main door 

Cửa chống cháy 60p; khung cánh 

cửa gỗ tự nhiên ghép thanh, bề 

mặt plywood; khuôn cửa gỗ tự 

nhiên ghép thanh đạt tiêu chuẩn 

quốc tế CARB-P2/ E1 (non 

formaldehyde); tay nắm, bản lề 

Hafele đồng bộ;  khóa từ nhập 

khẩu hoặc tương đương. 

60p fire-proof door; timber 

wooden door frames (joint panel), 

plywood surface; Timber wood 

door frames qualified 

   



international standards CARB-P2 

/ E1 (non formaldehyde); 

Handles, Hafele hinges in sync; 

lock imported or equivalent 

Cửa thông 

phòng. 

Connecting 

door 

Khung cánh cửa gỗ tự nhiên ghép 

thanh, bề mặt plywood; khuôn cửa 

gỗ tự nhiên ghép thanh đạt tiêu 

chuẩn quốc tế  CARB-P2/ E1 (non 

formaldehyde); khóa, tay nắm, 

bản lề Hafele đồng bộ nhập khẩu 

hoặc tương đương 

Timber wooden door frame (joint 

panel), plywood surface; Timber 

wooded door frames qualified as 

international standards CARB-P2 

/ E1 (non formaldehyde); lock, 

handles, hinges imported Hafele 

or equivalent 

 

   

Cửa sổ 

Windows 

Nhôm hãng Lixil – Nhật Bản, 

kính AGC - Nhật Bản, phụ kiện 

Roto – Đức nhập khẩu hoặc tương 

đương. 

Lixil Aluminum – Japan, AGC 

glass – Japan, Roto accessories – 

Imported from German or 

equivalent   

   

 

 

 

 

 

 

 

6 

KHU VỰC BẾP 

Kitchen 

 

 

 

Tủ bếp 

Kitchen 

Cabinets 

Tủ bếp cốt gỗ plywood chịu nước 

đạt tiêu chuẩn quốc tế CARB-P2/ 

E1 (non formaldehyde), bề mặt 

hoàn thiện laminate formica loại 

cao cấp, mặt đá, ốp kính xung 

quanh khu vực bếp; phụ kiện tủ 

bếp Hafele đồng bộ; đèn led 

Phillips, Osram, FawooKidi nhập 

khẩu hoặc tương đương. 

Plywood waterproof carbinets 

qualified as international 

standards CARB-P2 / E1 (non 

formaldehyde); High-grade 

laminate formica finished surface, 

   



Stone surface, glass-surrounding, 

imported Hafele accessories, 

Philips led lapms, Osram, 

FawooKidi or equivalent 

Bếp từ. 

Electronic hob 

Hafele, Whirlpool, Teka hoặc 

tương đương. 

Hafele, Whirlpool, Teka or 

equivalent 

Cái/Piece 01  

Chậu rửa bát 

đơn + vòi. 

Sink + tap 

Hafele, Hansgrohe Kohler, Teka 

hoặc tương đương. 

Hafele, Hansgrohe Kohler, Teka 

or equivalent 

Bộ/Set 01  

Tủ lạnh. 

Fridge 

Hãng Samsung, Panasonic, LG, 

Toshiba hoặc tương đương. 

Samsung, Panasonic, LG, Toshiba 

or equivalent 

Cái/Piece 01  

Máy hút mùi 

Hood 

Hafele, Whirlpool, Teka hoặc 

tương đương. 

Hafele, Hansgrohe Kohler, Teka 

or equivalent 

Cái/Piece 01  
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KHU VỰC PHÒNG TẮM VÀ NHÀ VỆ SINH 

Bathroom and Water closet  

Sen tắm đứng 

Shower 

Hãng Kohler, Hansgrohe hoặc 

tương đương. 

Kohler, Hansgrohe or similar. 

Cái/Piece 01  

Chậu rửa + vòi 

Sink + faucet 

 

Hãng Kohler, Hansgrohe hoặc 

tương đương. 

Kohler, Hansgrohe or similar. 

Bộ/Set 01  

Bồn cầu. 

Toilet 

Hãng Kohler hoặc tương đương 

Kohler, Hansgrohe or similar. 

Cái/Piece 01  

Bình nóng lạnh 

Hot water heater 

Hãng Ferroli, Ariston hoặc tương 

đương (hoặc hệ thống nước nóng 

trung tâm tòa nhà). 

Ferroli, Ariston or equivalent (or 

Center Hot water system of the 

whole building) 

Cái/Piece 01  
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TRANG THIẾT BỊ KHÁC 

OTHER FURNITURES 

Đèn và thiết bị 

chỉnh sáng 

Light and other 

equipment 

Philips, Osram, Fawookidi  hoặc 

tương đương 

   

Ổ cắm Schneider, FYM hoặc tương    



 

Email: info@ppcdanang.com Website: soleildanang.vn  Tel: +84981058686 

Socket đương 

Điều hòa. 

Air-con 

Daikin, Mitsubishi, Samsung hoặc 

tương đương 

   

Internet, đầu chờ 

internet, cab. 

Internet, cable 

socket, cable 

Theo tiêu chuẩn quy định hiện 

hành và tiêu chuẩn của nhà quản 

lý vận hành Wyndham 

   

Hệ thống báo 

cháy cho căn hộ. 

Fire alarm 

system 

Theo tiêu chuẩn quy định hiện 

hành tiêu chuẩn của nhà quản lý 

vận hành Wyndham. 

According to the existing 

standards and meeting 

Wyndham’s requirement   

   

 

 

* Ghi chú: Các loại trang thiết bị và nội thất căn hộ nêu trên sẽ được Chủ đầu tư dự kiến sử dụng. Trong quá trình 

triển khai, Khách Hàng đồng ý Chủ đầu tư có thể chuyển đổi sang loại trang thiết bị và nội thất khác có chất lượng 

tương đương với chỉ tiêu đã liệt kê cho phù hợp với bản vẽ thiết kế hoặc thực tế tại thời điểm thi công. 

Remind: The above mentioned types of equipment and interior will be used by the Developer. During the 

implementation, the Client agrees that the Developer may convert to another type of equipment and furniture of 

equivalent quality to the listed criteria to suit the design or actual design at the time of construction. 

 

 

  

 


