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Sơn Hà Group được thành lập từ năm 2003 bởi ông Nguyễn Hoàng Long - một kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng thế hệ 8X. 
Thương hiệu Sơn Hà ra đời gắn với tình yêu và sự tôn kính kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Long dành tặng người ông nội 
đáng kính Nguyễn Sơn Hà - vị doanh nhân đất Cảng, ông tổ nghề sơn dầu Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Sơn Hà Group đã trải qua không dưới hai lần lột xác với những quyết định mạo 
hiểm, đặt cược số phận Công ty để định vị thương hiệu và mở rộng khai thác thị trường. Hiện tại, Sơn Hà Group tập 
trung vào những lĩnh vực chính như: Xây nhà trọn gói; Thiết kế kiến trúc và nội thất; Thi công hạng mục hoàn thiện; Sản 
xuất - thi công đồ nội thất gỗ; Thi công nội thất khách sạn và công trình cao tầng.

Bằng đường lối lãnh đạo và định hướng phát triển đúng đắn, Sơn Hà Group luôn giữ vững vị thế, liên tục là lựa chọn 
ưu tiên của những khách hàng muốn sở hữu không gian đáng sống. Với chủ trương hoạt động phát triển bền vững, 
gắn liền lợi ích kinh doanh với lợi ích cộng đồng cùng hàng nghìn công trình “Độc đáo trong thiết kế - Chất lượng trong 
thi công” trải khắp 3 miền đất nước hình chữ S, Sơn Hà Group tự hào là đối tác tin cậy của Quý Đối tác, Quý khách 
hàng tại Hải Phòng và trên toàn quốc

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU SƠN HÀ GROUP



www.shac.vn4    Sơn Hà Group

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
& PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ

Son Ha Construction Consultancy Joint Stock Company

Son Ha Architecture / SHAC

Số 318 – 319 HK3 đường World Bank, Lê Chân, Hải Phòng

(0225) 2.222.555

0906.222.555
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Số 4 Ngõ 172, Ngọc Hồi, Thanh Trì

Số 289 Giếng Đáy, Hạ Long

51M Nguyễn Chi Thanh, Thạch Thang, Hải Châu

Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2

Số 45 Thống Trực, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng

Tên công ty

Tên quốc tế

Tên viết tắt

Địa chỉ

Điện thoại

Hotline

Website

Email

VPĐD Hà Nội

VPĐD Quảng Ninh

VPĐD Đà Nẵng

VPĐD TP. HCM

Xưởng SX - TC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

2003 • THÀNH LẬP CÔNG TY CP ĐÁ GỐM SƠN HÀ

2005

2007

2009

2012

2013

2014

2015 - 2017

2018

2019

2025

START

• BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ & THI CÔNG TRỌN GÓI ĐẦU TIÊN

• ĐỔI TÊN SƠN HÀ ARCHITECTURE, TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

• KHAI TRƯƠNG VPĐD SÀI GÒN & XƯỞNG SX - TC

• CHẠM ĐÍCH CHỮ S
       
       BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT KẾ HÀNG NGHÌN M2 TẠI KIÊN GIANG

• KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

• ĐÁNH DẤU MỐC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

• BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT KẾ THỨ 1000 

• BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỨ 100

• KHAI TRƯƠNG VPĐD HÀ NỘI (2015) & ĐÀ NẴNG (2017)

• BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 5 SAO ĐẦU TIÊN

• TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ TỔNG THẦU THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN

• KHAI TRƯƠNG VPĐD HẢI DƯƠNG

• RA MẮT CHUỖI PHÒNG MẪU KHÁCH SẠN 3 VÀ 4 SAO

• ĐỊNH VỊ LẠI THƯƠNG HIỆU NÂNG TẦM VỊ THẾ SƠN HÀ GROUP

• KHAI TRƯƠNG SHOWROOM TNT CERAMICS

• RA MẮT THƯƠNG HIỆU NO.55 APARTMENT

• CHUYỂN TRỤ SỞ MỚI ĐẾN WATERFRONT CITY HẢI PHÒNG

• PHỦ SÓNG THIẾT KẾ HOÀN TOÀN 55 TỈNH THÀNH

• TỔNG THẦU THI CÔNG NỘI THẤT CÔNG TRÌNH CAO TẦNG
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VÌ SAO NÊN
CHỌN CHÚNG TÔI? 01

02

03

01

03

02

04

THIẾT KẾ RIÊNG BIỆT

TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ CHO KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH LÀM VIỆC BÀI BẢN

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

TIẾN HÀNH DỰNG PHỐI CẢNH 3D

LÊN CONCEPT

TRIỂN KHAI HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG

Các thiết kế thể hiện
“tính duy nhất”, hội tụ tinh hoa 
kiến trúc, đảm bảo đồng thời 
các yêu cầu về thẩm mỹ và 
công năng.

Đội ngũ nhân sự năng lực và giàu kinh nghiệm, 
nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa ra 
giải pháp tổng thể, khả thi, tối ưu chi phí. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để 

mang đến cho khách hàng sự hài lòng trọn 
vẹn nhất.

Thiết kế và thi công nội thất là lĩnh vực rất quan trọng trong ngành xây dựng.
Một ngôi nhà, một căn biêt thực hay văn phòng, nhà hàng có kết cấu không gian rộng 

mở nhưng cách bài trí sắp xếp nội thất không hợp lý hoặc lệch phong cách từ gam màu 
hay chất liệu nội thất, không tận dụng được hết công năng và thẩm mỹ sẽ làm giảm đi 

giá trị của ngôi nhà rất nhiều.

Với những kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, khách hàng tại Sơn Hà Group sẽ luôn
nhận được những sản phẩm ưng ý nhất và những gợi ý, tư vấn nội thất hữu ích nhất. 

Ngoài những kiến thức về chuyên môn, kỹ thuật, các nhà thiết kế tại Sơn Hà Group 
còn hiểu rõ các quy tắc về màu sắc, tư vấn chọn màu, chọn kiến trúc cho

hợp phong thủy, hợp mệnh của chủ nhân.
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DỊCH VỤ THIẾT KẾ
& THI CÔNG

01

04

02

05

03

06 07

NỘI THẤT
KHÁCH SẠN

NỘI THẤT
SHOWROOM

NỘI THẤT
NHÀ HÀNG - CAFE

NỘI THẤT
BIỆT THỰ

NỘI THẤT
VĂN PHÒNG

NỘI THẤT
CHUNG CƯ

NỘI THẤT
SHOP HOUSE

NHÀ PHỐ

Điểm khác biệt của Sơn Hà Group với những đơn vị thiết kế nội thất 
khác được khách hàng đánh giá cao đó chính là sự chuyên nghiệp 
trong những bản thiết kế nội thất sáng tạo, sự tận tình tư vấn,

hỗ trợ cùng với mức giá rất hợp lý. Đó cũng là sự khích lệ lớn và là 
tiền đề để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến cho khách hàng những 

dịch vụ tốt nhất.

Chúng tôi tự hào là đơn vị thiết kế nội thất hoàn hảo nhất và chúng 
tôi có những kiến trúc sư tài giỏi nhất, giàu kinh nghiệm, sáng tạo,

đội ngũ tư vấn nhiệt huyết và dịch vụ thi công trọn gói. Với tất cả 
những gì đang có, chúng tôi hy vọng mỗi sản phẩm của Sơn Hà Group 

là một tác phẩm nghệ thuật mang phong cách và dấu ấn riêng.
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XƯỞNG SẢN XUẤT
& THI CÔNG

NĂNG LỰC
MÁY MÓC

Kế thừa những thành quả đã đạt được 
trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất, 
năm 2011, Xưởng Sản xuất - Thi công 
đồ nội thất gỗ của Sơn Hà Group đã 
chính thức đi vào hoạt động.

Tọa lạc tại Kiến An (Hải Phòng), quy 
mô nhà xưởng rộng hơn 1500m2 với 
đầy đủ các máy móc hiện đại và khép 
kín từ thiết kế nội thất đến thi công 
nội thất, làm chủ công nghệ,... Mọi 
sản phẩm khi xuất xưởng đều được 
kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng và 
mẫu mã sản phẩm. Các loại vật liệu 
thường được Xưởng sản xuất nội thất 
gỗ thi công gồm: Gỗ tự nhiên (như gỗ 
gõ, sồi, xoan đào, căm xe, lim, tràm, 
thông,...), gỗ công nghiệp nhập khẩu 
chất lượng cao (như Veneer, MFC, 
MDF, HDF, Laminate) kết hợp các loại 
vật liệu khác (Inox, Alu, kính, đá,...).

Với đội ngũ công nhân có trình độ 
chuyên môn cao, kinh nghiệm nhiều 
năm trong nghề và những nhà thiết kế 
tài năng, Sơn Hà Group tự tin đã mang 
lại cho khách hàng những sản phẩm 
nội thất gỗ hội tụ đầy đủ các yếu tố 
thẩm mỹ, tích hợp tinh tế công năng 
sử dụng với chất lượng tối ưu nhất.

Với mong muốn thi công các công 
trình đảm bảo chất lượng cao nhất, 
đúng tiến độ, đáp ứng được mọi yêu 
cầu của khách hàng, trong những năm 
qua, Xưởng Sản xuất – Thi công Sơn 
Hà không ngừng được đầu tư máy 
móc thiết bị mới và hiện đại.

Hiện nay, Xưởng sử dụng công nghệ 
máy CNC tiêu chuẩn của Italia và sở 
hữu hàng chục thiết bị máy móc sản 
xuất đồng bộ, hiện đại. Đa phần đều là 
các sản phẩm nhập khẩu từ các quốc 
gia hàng đầu về công nghệ.



www.shac.vn12    Sơn Hà Group

DỰ ÁN THIẾT KẾ
& THI CÔNG ĐIỂN HÌNH

DỰ ÁN THIẾT KẾ
& THI CÔNG ĐIỂN HÌNH

VINHOMES THĂNG LONG
VINHOMES IMPERIA
PARIS
VENICE
MANHATTAN
VINHOMES MARINA
WATERFRONT CITY
CIPUTRA NAM THĂNG LONG
CHUNG CƯ TRÀNG AN COMPLEX

/
/

/
/
/
/
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VINHOMES THĂNG LONG
NHÀ O2A LONG CẢNH ĐÔNG 1
Chủ đầu tư : Nguyễn Phương Anh
Địa chỉ  : An Khánh, Hoài Đức, HN
Diện tích : 109m2
Quy mô : 3 tầng

Khu đô thị Vinhomes Thăng Long
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VINHOMES IMPERIA
SONG LẬP PARIS 10 -16

Chủ đầu tư : Nguyễn Kim Quý
Địa chỉ  : Hồng Bàng, Hải Phòng
Diện tích : 200m2m2
Quy mô : 3 tầng

Phân khu Paris / Khu đô thị Vinhomes Imperia
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VINHOMES IMPERIA
SONG LẬP PARIS 10 -17
Chủ đầu tư : Đặng Thị Mấm
Địa chỉ  : Hồng Bàng, Hải Phòng
Diện tích : 200m2
Quy mô : 3 tầng

Phân khu Paris / Khu đô thị Vinhomes Imperia



www.shac.vn20    Sơn Hà Group

VINHOMES IMPERIA
SONG LẬP PARIS 09 - 10

Chủ đầu tư : Đỗ Mạnh Hiển
Địa chỉ  : Hồng Bàng, Hải Phòng
Diện tích : 114,6m2
Quy mô : 3 tầng

Phân khu Paris / Khu đô thị Vinhomes Imperia
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Phân khu Venice / Khu đô thị Vinhomes Imperia

VINHOMES IMPERIA
VENICE 17 - 17

Chủ đầu tư : Chu Đức Anh
Địa chỉ  : Hồng Bàng, Hải Phòng
Diện tích : 80,8m2
Quy mô : 3 tầng
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VINHOMES IMPERIA
VENICE TÂN CỔ ĐIỂN
Chủ đầu tư : Bà Hoàng Thị Hường
Địa chỉ  : Hồng Bàng, Hải Phòng
Diện tích : 141,6m2
Quy mô : 3 tầng + 1 tum

Phân khu Venice / Khu đô thị Vinhomes Imperia
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VINHOMES IMPERIA
VENICE 15A - 16
Chủ đầu tư : Bà Hoàng Tuyết Nhung
Địa chỉ  : Hồng Bàng, Hải Phòng

Phân khu Venice / Khu đô thị Vinhomes Imperia
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Phân khu Manhattan / Khu đô thị Vinhomes Imperia

VINHOMES IMPERIA
MANHATTAN 17 - 16
Chủ đầu tư : Bùi Xuân Hùng
Địa chỉ  : Hồng Bàng, Hải Phòng
Diện tích : 111,2m2
Quy mô : 3 tầng
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Phân khu Hải Âu / Khu đô thị Vinhomes Marina

VINHOMES MARINA
HẢI ÂU 1.09

Chủ đầu tư : Đỗ Thanh Hải
Địa chỉ  : Cầu Rào 2, Lê Chân, Hải Phòng
Diện tích : 
Quy mô : 
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Khu đô thị Waterfront City Hải Phòng

WATERFRONT CITY
CĂN 502 - HK16

Chủ đầu tư : Doãn Minh Hào
Địa chỉ  : Cầu Rào 2, Lê Chân, Hải Phòng
Diện tích : 76.8m2
Quy mô : 4 tầng
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WATERFRONT CITY
BIỆT THỰ LIỀN KỀ HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Lê Thanh Hải
Địa chỉ  : Cầu Rào 2, Lê Chân, Hải Phòng
Diện tích : 87,66m2
Quy mô : 4 tầng

Khu đô thị Waterfront City Hải Phòng
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WATERFRONT CITY
NHÀ Ở KẾT HỢP VĂN PHÒNG
Chủ đầu tư : Tạ Thị Hương
Địa chỉ  : Cầu Rào 2, Lê Chân, Hải Phòng
Diện tích : 91,56m2
Quy mô : 5 tầng

Khu đô thị Waterfront City Hải Phòng
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NỘI THẤT CĂN HỘ
CIPUTRA NAM THĂNG LONG
Chủ đầu tư : Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ  : Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích : 
Quy mô : 

Khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long
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Chung cư Tràng An Complex

NỘI THẤT CHUNG CƯ
TRÀNG AN COMPLEX

Chủ đầu tư : Anh Bình
Địa chỉ  : Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích : 101.5m2
Quy mô : 
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PHÒNG KHÁCH
HIỆN ĐẠI
Sơn Hà Group thường tạo ấn 
tượng mạnh với khách hàng bởi 
các xu hướng thiết kế thi công 
nội thất phòng khách hiện đại 
tuy giản dị nhưng lại vô cùng 
trang nhã và tinh tế.

Điểm nổi bật của mẫu phòng 
khách hiện đại mang thương 
hiệu Sơn Hà Group chính là 
cách kết hợp không gian linh 
hoạt, thể hiện sự tương phản 
tốt của tone màu, tận dụng đồ 
trang trí hài hòa tạo nên một 
tổng thể cân đối. Cùng với đó, 
dấu ấn cá nhân của gia chủ vẫn 
được thể hiện một cách có hồn 
trong từng đường nét và tạo 
nên nét khác biệt.
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PHÒNG KHÁCH
CỔ ĐIỂN & TÂN CỔ ĐIỂN
Bởi sự gia tăng của nhu cầu sở hữu những 
phòng khách sang trọng, tinh tế và đẳng cấp 
mà phong cách thiết kế nội thất cổ điển ngày 
càng trở thành xu hướng khiến giới thượng 
lưu khó lòng có thể bỏ qua.

Thật vậy, phong cách nội thất cổ điển sẽ 
mang đến sự choáng ngợp cho bất kỳ ai 
bước vào không gian sống trong ngôi nhà. 
Nếu bạn đang tìm kiếm phương án trang trí 
hội tụ tinh hoa thì những mẫu phòng khách 
do Sơn Hà Group thiết kế và thi công này sẽ 
khơi gợi cho bạn những ý tưởng tuyệt vời 
và độc đáo.

Vừa đẹp phá cách độc đáo lại vẫn giữ được 
nét truyền thống cổ điển – đây chính là chìa 
khóa khiến những mẫu phòng khách phong 
cách tân cổ điển cũng rất được gia chủ ưa 
chuộng.

Thực tế đã cho thấy, không quá khó để tạo 
nên một không gian nội thất phòng khách 
mang phong cách tân cổ điển đẹp, tuy nhiên 
để không gian đó phù hợp với phong cách, 
nhu cầu cũng như khả năng đầu tư của gia 
chủ thì các kiến trúc sư phải lên phương án 
thiết kế thi công hết sức kỹ càng. Đây chính 
là sở trường của Sơn Hà Group!
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PHÒNG NGỦ
HIỆN ĐẠI
Phòng ngủ là không gian mỗi chúng ta dành thời gian khá nhiều. 
Đặc biệt nữa, không gian phòng ngủ đẹp và hiện đại sẽ mang đến 
cho bạn một không gian sống vô cùng thoải mái và tiện lợi hơn, giúp 
chúng ta có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Linh hoạt chắt lọc tinh hoa kiến trúc, từng mẫu phòng ngủ hiện đại 
được Sơn Hà Group thiết kế và thi công đều hướng đến sự tiện 
dụng cao nhất cho gia chủ nhằm tạo nên không gian đáng sống. 
Nếu bạn chưa có ý tưởng để trang trí phòng ngủ của mình trở nên 
đẹp và hiện đại thì hãy đến với Sơn Hà Group. Chắc chắn chúng 
tôi sẽ đáp ứng tốt nhất những yêu cầu dù là khắt khe nhất của Quý 
khách hàng.
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PHÒNG NGỦ
CỔ ĐIỂN & TÂN CỔ ĐIỂN
Những không gian phòng ngủ phong 
cách cổ điển với trang trí đường nét yêu 
cầu khắt khe về tạo hình, màu sắc và vật 
liệu vẫn luôn là mảng màu vô sùng sinh 
động trong bộ sưu tập thiết kế thi công 
nội thất đã khẳng định thương hiệu của 
Sơn Hà Group.

Phong cách cổ điển trong nội thất được 
thể hiện qua những đồ trang trí quý giá, 
với vật liệu có chất lượng tuyệt vời, hình 
khối rõ ràng và những đường viền trang 
trí đầy kiểu cách. Bởi vậy chúng mang 
lại nét sang trọng đậm chất hoàng gia 
và khá kén người. Sơn Hà Group tự hào 
mang đến gia chủ những mẫu phòng ngủ 
cổ điển hội tụ đầy đủ yếu tố này.

Bắt nguồn từ châu Âu, phong cách tân 
cổ điển trong phòng ngủ mang đến vẻ 
đẹp tinh tế và hài hòa đáng kinh ngạc 
giữa các đồ nội thất đẹp với không gian.

Không quá phô trương, xa hoa, bề thế, 
những mẫu phòng ngủ master, phòng 
ngủ vợ chồng mới cưới, phòng ngủ cho 
ông bà, phòng trẻ em,… phong cách tân 
cổ điển do Sơn Hà Group thiết kế và thi 
công đã mang đến đầy đủ trải nghiệm 
nghệ thuật cho gia chủ. Chúng tôi hân 
hạnh được đồng hành của chủ đầu tư 
làm phong phú bộ sưu tập này.
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PHÒNG BẾP
HIỆN ĐẠI

Với sự phát triển của cuộc sống hiện nay, 
những ý tưởng thiết kế nội thất bếp hiện đại 
luôn là xu hướng được các gia chủ Việt ưa 
chuộng lựa chọn.

Thiết kế nội thất phòng bếp ăn phong cách 
hiện đại thể hiện được nét mới mẻ, sang trọng 
và cá tính, kết hợp với những đồ nội thất tiện 
dụng, đa năng là lựa chọn được nhiều gia chủ 
ưu ái cho những bữa cơm gia đình.

Các mẫu nội thất phòng bếp hiện đại đẹp thường 
được tích hợp thông minh với phòng ăn, vừa tiện 
lợi, vừa ấm cúng. Đây không chỉ là nơi nấu ăn mà 
còn là khu vực gắn kết các thành viên trong gia 
đình với bữa cơm đầm ấm, thân mật. Một phòng 
bếp đẹp thực sự khi nó được kết hợp hài hòa giữa 
thiết kế nội thất và yếu tố phong thủy hợp lý nhất.

Những mẫu thiết kế nhà bếp hiện đại vừa tiện ích 
mang thương hiệu Sơn Hà Group luôn là sổ tay ý 
tưởng tuyệt vời giúp căn bếp nhà bạn thêm sang 
trọng, ấm cúng và tiện nghi.
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PHÒNG BẾP
CỔ ĐIỂN
Không gian nội thất phòng bếp 
cổ điển luôn mang lại vẻ đẹp 
hoàn hảo cho ngôi nhà của gia 
đình bạn.

Sự góp mặt của những mẫu 
thiết kế nội thất phòng bếp cổ 
điển được thực hiện theo tiêu 
chí “Độc đáo trong thiết kế - 
Chất lượng trong thi công” cùng 
cách lựa chọn nội thất tiện nghi, 
cách bố trí khoa học tạo sự tiện 
lợi nhất cho người dùng, đã 
góp phần khẳng định hơn nữa 
thương hiệu Sơn Hà Group đầy 
uy tín trong lĩnh vực thiết kế thi 
công nội thất trên thị trường xây 
dựng toàn quốc.
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PHÒNG LÀM VIỆC

Một văn phòng đẹp sẽ mang đến cảm hứng làm 
việc cho nhân viên. Đồng thời, nội thất văn phòng 
làm việc đẹp cũng là điểm cộng lớn với khách 
hàng, đối tác làm ăn.

Sơn Hà Group là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực 
thiết kế, thi công nội thất văn phòng. Chúng tôi 
luôn muốn mang đến cho khách hàng của mình 
những văn phòng hiện đại, sang trọng nhất, giúp 
quý vị có được nhiều lợi thế hơn trong thương 
trường nhiều cạnh tranh.



www.shac.vn80    Sơn Hà Group



www.shac.vn82    Sơn Hà Group



www.shac.vn84    Sơn Hà Group

PHÒNG
SINH HOẠT CHUNG
Là nơi sinh hoạt, thư giãn, gắn kết tình cảm 
giữa các thành viên trong gia đình. Bởi vậy, 
phòng sinh hoạt chung là không gian được 
đầu tư thiết kế không kém phòng khách, 
phòng ngủ hay phòng bếp ăn.

Xu hướng thiết kế phòng sinh hoạt chung 
phong cách tân cổ điển luôn vận dụng linh 
hoạt các quy tắc từ bố cục trang trí, kết cấu, 
vật liệu, màu sắc…mang đến cho gia chủ 
không gian sinh hoạt ấm cúng nhất.

Cũng giống như thiết kế các không gian nội 
thất khác, khi thiết kế phòng sinh hoạt chung 
các kiến trúc sư Sơn Hà Group luôn dựa vào 
diện tích của tổng thể căn nhà, mục đích sử 
dụng, cũng như đáp ứng được nhu cầu của 
các thành viên trong gia đình.

Những phương án thiết kế phòng sinh hoạt 
chung mang phong cách hiện đại, trẻ trung 
của chúng tôi cũng luôn chinh phục sự hài 
lòng của quý khách hàng bởi vẻ đẹp thẩm 
mỹ sang trọng.
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PHÒNG TẮM
& WC
Khi thiết kế nội thất phòng tắm, 
vệ sinh việc bố trí nội thất, sắp 
xếp không gian sao cho thật hợp 
lý mà vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ 
và công năng là điều luôn được 
các kiến trúc sư Sơn Hà Group 
cân nhắc tính toán.

Bởi hơn ai hết chúng tôi hiểu 
được rằng, đây không chỉ là 
không gian sinh hoạt cá nhân 
thường ngày giúp con người 
thư giãn, lấy lại tinh thần, mà 
còn là một phần quan trọng thể 
hiện chất lượng cuộc sống.

91WWW.SHAC.VN
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PHÒNG THỜ
Thờ cúng gia tiên là một trong những nét văn 
hóa có lâu đời của người dân Việt Nam. Bàn 
thờ gia tiên được ví như là nơi linh thiêng và 
trang trọng nhất trong mỗi gia đình.

Chính vì vậy việc bày trí bàn thờ gia tiên 
đúng vị trí, hợp phong thủy đóng một vai trò 
quan trọng trong việc thờ cúng cũng như 
sự thành tâm của gia chủ. Theo đó việc lựa 
chọn đồ nội thất trong căn phòng này cũng 
là điều quan trọng không kém.

Hiểu được điều đó, các kiến trúc sư Sơn Hà 
Group luôn thường xuyên cập nhật những 
quy tắc thiết kế nội thất phòng thờ đúng 
phong thủy cho người Việt để góp phần tô 
điểm nên nơi trang nghiêm cho không gian 
thờ cúng của mỗi gia đình hiện nay.

Cụ thể, chúng tôi luôn đưa ra cho quý khách 
hàng những phương án thiết kế, bố trí nội 
thất phòng thờ đẹp, hài hòa cả về yếu tố 
thẩm mỹ lẫn phong thủy.
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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

THANK YOU!
SƠN HÀ GROUP cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng 
hợp tác dịch vụ thiết kế thi công nội thất của chúng tôi.

SƠN HÀ GROUP rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
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