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Thiết kế và Thi công Nội Thất phổ thông
Website: xhome.com.vn
X’Home - Nội thất thông minh

Các sản phẩm trang trí trong gia đình
Website: leovietnam.com.vn
Nội thất trang trí LEO Việt Nam

Thiết kế Kiến trúc & Thi công Xây dựng
Website: xcons.com.vn
XCONS - Kiến Trúc và Xây Dựng

Các sản phẩm về hoa
Website: hoastore.com.vn
H.O.A Store

Thiết kế & Thi công nội thất cao cấp
Website: xluxury.com.vn
Xluxury Design - Nội thất cao cấp

Bất động sản
Website: xhomeland.com.vn
X’Home - Nội thất thông minh

Hotline: 1900 636558
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HỆ THỐNG CHI NHÁNH XHOME TRÊN TOÀN QUỐC

XHOME đã giành giải thưởng Sản phẩm dịch vụ Uy
tín , Chất lượng năm 2015 do Hội tiêu chuẩn và Bảo
vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Tại hội nghị công bố chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam 2016
(Lần thứ 12) XHOME đã được Hội đồng Viện doanh nghiệp Việt Nam
và Tổ chức Đánh giá & Chứng nhận toàn cầu INTERCONFORMITY CHLB ĐỨC trao giải thưởng thương hiệu vàng theo đánh giá chỉ số
tín nhiệm - Chứng chỉ giám sát chất lượng có giá trị trên toàn cầu.

XHOME đã lọt Top những thương hiệu mạnh dẫn đầu
Việt Nam năm 2016 do Người tiêu dùng bình chọn.

Năm 2017 XHOME đã được tôn vinh là Doanh nghiệp uy tín và chất
lượng, giành giải thưởng “Thương hiệu vàng Thăng Long” do Hội
chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội tổ chức và bình
chọn.

XHOME sở hữu trang Fanpage về Thiết kế & Thi công nội thất, Kiến trúc có lượng tương tác lớn nhất tại Việt Nam với hơn 1,1 triệu lượt người
theo dõi thường xuyên.
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PHÒNG KHÁCH

Rustic Collection
Asia Style
Bộ sưu tập Rustic collection mang âm hưởng hiện đại nhưng vẫn kết hợp được những nét mộc mạc truyền thống và sự dễ chịu của
thiên nhiên như màu gỗ đậm, pha sắc xanh rêu ấm. Đây là bộ sưu tập mang âm hưởng truyền thống phù hợp với phong cách sống,
khí hậu, văn hóa và quan niệm thẩm mĩ của người Á Đông.

04
01

02
03

01

SOFA HIKATA (2400x 850x840 mm)
Khung gỗ sồi tự nhiên(Tần bì), đệm bọc nỉ (Không bao gồm gối)

02

SOFA ĐƠN LEKA (620x735x750 mm)
Khung gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Kết hợp bọc đệm nỉ theo mã
thiết kế

03

BÀN TRÀ MUSO (1100x550x450 mm)
Mặt bàn MFC An Cường, kết hợp khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ
5 lớp.

04

Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp
khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

05
05

6

TAB SENKO (450x400x600 mm)

KỆ TIVI SANSA (1670x400x400 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp
khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

7

PHÒNG ĂN

09

07

06

06

TỦ TRUNG BILIO (1200x400x900 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp khung chân
gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

07

TỦ GIÀY SENSIO (1200x400x900 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp khung chân
gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

08

08

BÀN ĂN FRANKY (1400x800x750 mm)
Mặt bàn MFC An Cường, kết hợp khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp

09

8

ĐỢT TREO KATKI (1000x200x120 mm)
Gỗ MFC An Cường sơn phủ 5 lớp

9

PHÒNG NGỦ MASTER

TỦ ÁO SAKO: 2000 x 600 x 2200 mm
11

Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn
kéo và hậu đồng màu. Phụ kiện tiêu chuẩn
12

10
13

14

10

GIƯỜNG LUCIA (2108x1900x1110 mm)
Chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp, kết hợp đầu giường, vai giường
gỗ MFC An Cường, giát giường đồng màu, thang giường sắt hộp

11

TỦ ÁO SAKO (2000x600x2200 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu. Phụ kiện
tiêu chuẩn

12

BÀN PHẤN MILY (1200x600x750 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp
khung chân gỗ sồi (tần bì) sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

13

KỆ TIVI HANSO (1670x400x400 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp
khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

14

10

TỦ ÁO SAKO PLUS: 2000x600x2400 mm
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn
kéo và hậu đồng màu. Phụ kiện tiêu chuẩn

TAB VIVIAN (450x400x900 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp
khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp.

11

PHÒNG NGỦ CON

15
17

TỦ ÁO JYNNY: 1600x600x2200 mm
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn
kéo và hậu đồng màu. Phụ kiện tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể nâng cấp bộ ray lùa
(2 cánh tủ) Hafele.

16

15

GIƯỜNG SANA (2110x1877x1150 mm)
Chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp, kết hợp đầu giường, vai giường gỗ
MFC An Cường, giát giường đồng màu.

16

TAB MILIN (450x400x600 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp khung
chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn.

17

TỦ ÁO JYNNY (1600x600x2200 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu. Phụ kiện tiêu chuẩn

19

18

18
19

12

BÀN HỌC JOY (1200x550x750 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu đồng màu, kết hợp khung
chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn
GIÁ SÁCH KOROTO (1040x350x1230 mm)
Khung, chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp , kết hợp gỗ MFC An Cường,
thùng ngăn kéo và hậu đồng màu

TỦ ÁO JYNNY PLUS: 1600x600x2400 mm
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn
kéo và hậu đồng màu. Phụ kiện tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể nâng cấp bộ ray lùa
(2 cánh tủ) Hafele.

13

PHÒNG KHÁCH

Windy Collection
Scandinavian Style
Lấy cảm hứng từ những cơn gió lạnh, bộ sưu tập Windy collection mang đến cảm nhận vừa mạnh mẽ, phá cách nhưng cũng rất
ấm áp, đây là xu hướng nội thất sẽ được ưa chuộng bởi nó giúp tiết kiệm tối đa diện tích, vô cùng gọn đẹp và đảm bảo công năng
sử dụng cao. Sự kết hợp của những chất liệu như sắt và gỗ tạo nên nét độc đáo của bộ sưu tập này.

01

03
02

01

SOFA ARONIKA (2400 mm)
Khung gỗ sồi tự nhiên (tần bì), đệm bọc nỉ (Không bao gồm gối)

02

03

BEANBAG ROXIE (D650 x H500 mm)
Vải nỉ bọc theo mã in họa tiết , ruột xốp
BÀN ZIMMER ( 1 bộ ) (D600xH460, D550xH380 mm)
Khung bàn, chân sắt sơn tĩnh điện, mặt bàn MFC An Cường, mã MS 388 EV

04

04

KỆ TIVI MARIA (1600x350x470 mm)
Chân sắt sơn màu đen, kết hợp gỗ MFC An Cường, khung gỗ MDF chống ẩm
Thái Lan sơn phủ 5 lớp, hậu gỗ đồng màu khung. Phụ kiện tiêu chuẩn
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PHÒNG ĂN
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BÀN ĂN WINTER (1400x800x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5
lớp kết hợp mặt bàn MFC An Cường

06

GHẾ BEATLES (550x500x820 mm)
Nhập khẩu Trung Quốc

07

TỦ ROLLA (1200x350x820 mm)
Chân sắt sơn màu đen, kết hợp gỗ MFC An
Cường, khung gỗ MDF chống ẩm Thái Lan
sơn trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn
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08

TỦ RIMMY (1200x300x1000 mm)
Chân sắt sơn đen, kết hợp gỗ MDF chống ẩm
Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

16

17

PHÒNG NGỦ MASTER

TỦ ÁO ALIMAR: 1600 x 600 x 2000 mm
Khung gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5
lớp, kết hợp cánh gỗ MFC An Cường, thùng
ngăn kéo MFC màu trắng, hậu gỗ đồng màu
khung. Phụ kiện tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể nâng cấp bộ ray lùa (2 cánh
tủ) Hafele.

09

10

09

GIƯỜNG NGỦ KAPPA (2124x1880x980 mm)
Khung gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5
lớp, đầu giường bọc vải nỉ theo mã thiết kế.
Phụ kiện tiêu chuẩn
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10

TAB AUTOM (450x400x550 mm)
Khung sắt, kết hợp khung gỗ MFC An Cường,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu
chuẩn

11

BÀN PONNY (1200x550x750 mm)
Chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên, kết hợp gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn
kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn
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12

TỦ ÁO ALIMAR (1600x600x2000 mm)
Khung gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5
lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

18

TỦ ÁO ALIMAR PLUS: 2000x600x2400 mm
Khung gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5
lớp, kết hợp cánh gỗ MFC An Cường, thùng
ngăn kéo MFC màu trắng, hậu gỗ đồng màu
khung. Phụ kiện tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể nâng cấp bộ ray lùa (2 cánh
tủ) Hafele.

19

PHÒNG NGỦ CON

13

TỦ ÁO ARCADIA: 1500 x 600 x 2000 mm
Khung gỗ MFC An Cường, kết hợp cánh gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn
kéo MFC màu trắng, hậu gỗ đồng màu khung.
Phụ kiện tiêu chuẩn

14

13
16

GIƯỜNG NGỦ MILLY (2094x1694x1796 mm)
Gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp

14

TAB ALICE (400x450x550 mm)
Khung chân sắt hộp sơn tĩnh điện, hộc
ngăn kéo MFC An Cường.

15

TỦ BRITANY (1200x350x950 mm)
Chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp gỗ
MDF Thái Lan chống ẩm sơn phủ 5 lớp
hậu gỗ đồng màu khung

15
16

TỦ ÁO ARCADIA (1500x600x2000 mm)
Khung gỗ MFC An Cường, kết hợp cánh
gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5
lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

20

TỦ ÁO ARCADIA PLUS: 1500 x 600 x 2400 mm
Khung gỗ MFC An Cường, kết hợp cánh gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn kéo
MFC màu trắng, hậu gỗ đồng màu khung. Phụ kiện
tiêu chuẩn
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PHÒNG KHÁCH

Sunrise Collection
Scandinaian Style
Bộ sưu tập Sunrise lấy cảm hứng từ ánh nắng bình minh, vừa trong trẻo, nhẹ nhành, nhưng cũng đầy lãng mạn. Sự kết hợp
giữa tone màu trắng, màu gỗ đậm và những họa tiết chấm phá, tạo nên sự hài hòa và đầy tinh tế.

02

01

03

04

01

SOFA BRITANY (2400 mm)
Khung gỗ sồi ( tần bì ), bọc nỉ theo mã xác nhận

02

SOFA REGATA (650x800x800 mm)
Khung gỗ sồi ( tần bì ), bọc nỉ vải họa tiết

03

BÀN TRÀ LATTE (1100x550x400 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên, kết hợp mặt gỗ MFC An Cường

04

GHẾ ĐÔN HAVANA (D500 mm)
Nhập khẩu Trung Quốc

05

05

KỆ ALICE (1600x440x500 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên, kết hợp MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Phụ
kiện tiêu chuẩn

22
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PHÒNG ĂN

08

06

07
09

06

BÀN ĂN KARO (1400x800x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) sơn phủ 5 lớp, mặt
bàn MFC An Cường

07

GHẾ ĂN EAMES SOFT (480x500x800 mm)
Nhập khẩu Trung Quốc

08

ĐỢT LILY 1000 X200 (1000x200x200 mm)
Gỗ MFC An Cường

09

Khung chân gỗ sồi (tần bì), kết hợp gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

10
10

24

TỦ TRANG TRÍ BENTO (1200x400x900 mm)

TỦ GIÀY HELEN (1200x400x990 mm)
Khung chân gỗ sồi, kết hợp gỗ MDF chống ẩm
Thái Lan sơn phủ 5 lớp, đình tủ MFC An Cường.

25

PHÒNG NGỦ MASTER

TỦ ÁO JONI: 1600 x 625 x 2100 mm
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng, hậu đồng
màu khung. Phụ kiện tiêu chuẩn

12
11

11

GIƯỜNG MARY (2195x1880x1000 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp ,
kết hợp đệm bọc nỉ theo mã thiết kế.

13

12

SOFA RONDA (800x850x800 mm)
Khung gỗ sồi (tần bì), bọc nỉ vải họa tiết

13

TỦ ÁO JONI (1600 x 625 x 2100 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.
Phụ kiện tiêu chuẩn

14

14

Khung chân gỗ sồi (tần bì) kết hợp gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

15
15

26

KỆ HIKATA (1700x475x516 mm)

TỦ ÁO JONI PLUS: 2000 x 625 x 2500 mm
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng, hậu đồng
màu khung. Phụ kiện tiêu chuẩn

TỦ ECLIP (800x415x765 mm)
Khung sắt kết hợp gỗ MDF chống ẩm Thái
Lan sơn phủ 5 lớp trắng.

27

PHÒNG NGỦ CON

TỦ ÁO KAZAN: 1600 x 625 x 2100 mm
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng, hậu đồng
màu khung. Phụ kiện tiêu chuẩn

16
17

16

GIƯỜNG VALENCIA (2080x1880x920 mm)
Gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

17

BÀN HỌC JONIM (1200x550x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì), kết hợp gỗ
MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

18
20

19

TỦ BONNET (930x420x770 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) kết hợp MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

19
18
20

28

TỦ SÁCH JOJO (1200x350x900 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) kết hợp MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp

TỦ ÁO KAZAN PLUS: 1600 x 625 x 2500 mm
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng, hậu đồng màu
khung. Phụ kiện tiêu chuẩn

TỦ ÁO KAZAN (1600x625x2100 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng.

29

Tropical collection
Mordern & Vintage Style
Lấy cảm hứng từ miền nhiệt đới với những tone màu xanh mát bất tận của biển, trời, rừng, cây, hoa lá, Tropical Collection sẽ mang
đến bầu không khí yên tĩnh thanh bình của một hòn đảo thiên đường, từ những đường nét, họa tiết trong từng sản phẩm . Đây là một
phong cách thiết kế nội thất hết sức độc đáo dành cho những người yêu thiên nhiên.

30

31

PHÒNG KHÁCH

PHÒNG ĂN

06
04

01

02

03

01

07

SOFA MATCHA (2100x800x800 mm)
Khung gỗ sồi ( tần bì ), bọc vải nỉ họa tiết

02

GHẾ FORREST (800x850x800 mm)
Khung gỗ sồi ( tần bì ), bọc nỉ vải họa tiết

03

06

Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp mặt bàn gỗ
MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

BÀN TRÀ JULY (900x600x400 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm
Thái Lan sơn phủ 5 lớp, đình tủ MFC An Cường, thùng ngăn
kéo MFC trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

04

05
05

KỆ MANGOLIA (1700x380x450 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm
Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

32

07

TỦ FIONA (1200x350x850 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống
ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

TAB BOXWOOD (450x450x500 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm
Thái Lan sơn phủ 5 lớp, đình tủ MFC An Cường, thùng ngăn
kéo MFC trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

BÀN ĂN SALAL (1300x750x750 mm)

08

08

GIÁ VERONICA (500x350x1200 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp mặt MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp

09

09

TỦ GIÀY CHILLY (1200x370x900 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống
ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

33

PHÒNG NGỦ MASTER

TỦ ÁO MINTA: 1600 x 600 x 2200 mm
Gỗ MDF chống ẩm sơn phủ 5 lớp, kết hợp
trán tủ MFC An Cường, thùng ngăn kéo MFC
màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

10

10

GIƯỜNG MINTA (1880x2080x950 mm)
Khung gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn
kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

12
11

BÀN PANSY (1000x500x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp
MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, đình tủ
MFC An Cường, thùng ngăn kéo MFC màu
trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

11

12

TỦ ÁO MINTA (1600x600x2200 mm)
Gỗ MDF chống ẩm sơn phủ 5 lớp, kết hợp trán
tủ MFC An Cường, thùng ngăn kéo MFC màu
trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

34

TỦ ÁO MINTA PLUS: 2000 x 600 x 2500 mm
Gỗ MDF chống ẩm sơn phủ 5 lớp, kết hợp trán
tủ MFC An Cường, thùng ngăn kéo MFC màu
trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

35

PHÒNG NGỦ CON

TỦ ÁO ANNA: 1600 x 600 x 2200 mm
Gỗ MDF chống ẩm sơn phủ 5 lớp, thùng
ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu
chuẩn
15

14

13

13

GIƯỜNG NGỦ HAPPY (1280x2080x900 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn
kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

14

T Ủ K AT (500x 400x750 m m )
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống
ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

15

BÀN HỌC KIT (1000x500x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống
ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

16

17

16

TỦ SÁCH SUPPLY (1100x300x1800 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

17

36

TỦ ÁO ANNA (1600 x 600 x 2200 mm)
Gỗ MDF chống ẩm sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

TỦ ÁO ANNA PLUS: 1600 x 600 x 2500 mm
Gỗ MDF chống ẩm sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn
kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

37

PHÒNG KHÁCH

Floral Collection
Simple Classic Style
Mỗi loài hoa là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, mang lại vẻ đẹp kiêu sa, dịu dàng, Bộ sưu tập Floral Collecion mang đến
một căn hộ đầy cảm hứng, dịu dàng như chính những đóa hoa, nhưng lại đầy tinh tế. Tone màu chủ đạo là trắng, kết hợp với những
sắc hoa, tạo nên một bức tranh hài hòa, thanh lịch và sang trọng.

02

01

03

01

SOFA SANDRA (Dài 2400 mm)
Khung gỗ sồi ( Tần bì ), bọc vải nỉ họa tiết

02

TAB FIONA (500x500x600 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp gỗ MDF chống
ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn kéo MFC màu trắng.
Phụ kiện tiêu chuẩn

04

03

BÀN TRÀ MILY (1000x700x350 mm)
MDF Thái Lan sơn phủ 5 lớp

04

KỆ TI VI MARIA (1800x420x400 mm)
Chân gỗ sồi, kết hợp MDF Thái Lan

38
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PHÒNG ĂN

PHÒNG NGỦ MASTER

05

06

05

BÀN ĂN ROXIE (1300x800x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp. Mặt bàn kính cường
lực 10mm

06

GHẾ ĂN ROXIE (450x550x900 mm)
Gỗ sồi tự nhiên (tần bì). Ghế ăn kèm đệm

07

TỦ GIÀY FLORA (1200x420x901 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, hậu đồng màu
khung. Phụ kiện tiêu chuẩn

07

08

08

TỦ TRANG TRÍ MINNA (1200x420x900 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp gỗ MDF
chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp.

40

41

TỦ ÁO BOLTON: 1800 x 600 x 2200 mm

09

Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện
tiêu chuẩn
11

10

09

TỦ ÁO BOLTON (1800x600x2200 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ
kiện tiêu chuẩn

10

GIƯỜNG BLOOM (1910x2130x900 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF sơn phủ 5 lớp

11

BÀN FIGARO (1000x550x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm sơn phủ 5 lớp, thùng
ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

12
12

KỆ RAMON (1800x420x500 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

42

TỦ AÓ BOLTON PLUS: 2000 x 600 x 2500 mm
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu
chuẩn

43

PHÒNG NGỦ CON

TỦ ÁO PIGARO: 1500 x 600 x 2200 mm

14

Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện
tiêu chuẩn

15

13

13

GIƯỜNG MAJOR (1310x2130x900 mm)
Gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ
5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

16
14

BÀN HỌC ATELA (1000x550x750 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm Thái
Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn kéo MFC màu trắng.

18
15

TAB HARRIS (500x500x500 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm sơn
phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

16

TỦ ÁO PIGARO (1500x600x2200 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn kéo MFC
màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

17

44

TỦ SÁCH SANCHA (900x350x2200 mm)
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp, thùng ngăn kéo MFC
màu trắng. Phụ kiện tiêu chuẩn

TỦ ÁO PIGARO PLUS: 1500 x 600 x 2500 mm
Gỗ MDF chống ẩm Thái Lan sơn phủ 5 lớp,
thùng ngăn kéo MFC màu trắng. Phụ kiện tiêu
chuẩn

45

PHÒNG KHÁCH

Forest Collection
Mordern Style
Mộc mạc, đơn giản nhưng độc đáo chính là bộ sưu tập Forest collection, lấy cảm hứng từ những khu rừng già ,
Forest collection đem đến những sản phẩm hiện đại ,nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, ấm áp, tươi mới cùng tone màu chủ đạo
là gỗ sáng ,kết hợp với những họa tiết thiên nhiên.

04

01

03

02

01

SOFA ARECA (2400x780x750 mm)
Sofa khung gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp , kết hợp đệm bọc nỉ theo
mã thiết kế

02

BÀN TRÀ LUPIN (1000x600x400 mm)
Khung gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp, kết hợp mặt MFC An Cường

03

GHẾ MINSO (616x750x760 mm)
Sofa khung gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp, kết hợp đệm nỉ theo mã
thiết kế

04
06

TAB MINISO (450x450x500 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, kết hợp thùng ngăn kéo và hậu tủ đồng màu.
Chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

05
05

KỆ TIVI PANCHA (1700x400x500 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, kết hợp thùng ngăn kéo và hậu đồng màu.
Giằng, chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

06

GIÁ SÁCH SANIMI (550x300x1200 mm)
Khung gỗ sồi (tần bì) sơn phủ 5 lớp. Kết hợp mặt giá sách gỗ MFC An Cường

46
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PHÒNG NGỦ MASTER

PHÒNG ĂN

07

09

11

12
08

10

07

BÀN ĂN SASIMI (550x300x1200 mm)
Khung gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5
lớp. Kết hợp mặt giá sách gỗ MFC An
Cường

48

08

GHẾ SOLID WOOD (590x530x730 mm)
Chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5
lớp. Ghế kèm đệm

09

TỦ GIÀY BENKA (1200x350x800 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn
kéo và hậu đồng màu, kết hợp khung
chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5
lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

10

GIƯỜNG TOKIKI (2080x1880x300 mm)
Khung MFC An Cường, thang giường sắt
hộp, giát giường MFC đồng màu, chân gỗ sồi
(tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp

11

BÀN PHẤN MATCHA (1000x550x750 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, kết hợp khung
chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ
kiện tiêu chuẩn. Mặt bàn phấn gương lật, kết
hợp phụ kiện tay nâng compa giảm chấn

12

GHẾ ĐƠN TRIPLE (479x510x840 mm)
Khung chân gỗ sồi (tần bì) tự nhiên sơn phủ 5
lớp. Ghế không kèm đệm

49

TỦ ÁO MINSU: 1800 x 600 x 2200 mm
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và
hậu đồng màu, kết hợp tay nắm gỗ sồi (tần bì)
tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

13

13

TỦ ÁO MINSU (1800 x 600 x 2200 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, kết hợp tay nắm gỗ sồi
(tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

14

TỦ KỆ KIOMI (1400x350x800 mm)
Khung MFC An Cường, kết hợp khung chân gỗ sồi
(tần bì) tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

14
15

15

KỆ TIVI KIRIMA (1700x400x500 mm)

TỦ ÁO MINSU PLUS: 2000 x 600 x 2400 mm
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và
hậu đồng màu, kết hợp tay nắm gỗ sồi (tần bì)
tự nhiên sơn phủ 5 lớp. Phụ kiện tiêu chuẩn

Chân gỗ tự nhiên sơn theo màu xác nhận. Thùng
bụng MFC an cường mã MS 388 EV

50
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PHÒNG NGỦ CON

17

18

16

TỦ ÁO MOSHIE: 1600 x 600 x 2200 mm
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và
hậu đồng màu khung. Phụ kiện tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể nâng cấp bộ ray lùa (3 cánh
tủ) Hafele.

16

GIƯỜNG LAIKA (2100*1880x950 mm)
Khung MFC An Cường, thang giường sắt hộp, khung
thùng ngăn kéo đồng màu. Chân gỗ sồi (tần bì), bọc nỉ
đầu giường theo mã thiết kế. Phụ kiện tiêu chuẩn

17

TỦ ÁO MOSHIE (1600x600x2200 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và hậu
đồng màu khung. Phụ kiện tiêu chuẩn

18
19

KỆ SÁCH YUKI (1000x280x1800 mm)
Khung gỗ sồi (tần bì) tự nhiên, mặt kệ MDF Thái Lan
chịu ẩm sơn phủ 5 lớp

19

BÀN HỌC GRAYI (1200x500x780 mm)
Khung, cánh MFC An Cường, kết hợp khung chân gỗ
sồi (tần bì) tự nhiên. Phụ kiện tiêu chuẩn.

52

TỦ ÁO MOSHIE PLUS: 1600 x 600 x 2400 mm
Khung, cánh MFC An Cường, thùng ngăn kéo và
hậu đồng màu khung. Phụ kiện tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể nâng cấp bộ ray lùa (2 cánh
tủ) Hafele.
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XHOME FAMILY

ABOUT XHOME
LÀ CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT & KIẾN TRÚC LỚN NHẤT VIỆT NAM - XHOME ĐANG CÓ
TRONG TAY NHỮNG GÌ ?
Hệ thống Showroom & Chi nhánh trải dài khắp 3 Miền: HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, HẢI DƯƠNG, QUẢNG NINH,
NAM ĐỊNH, BẮC NINH, THANH HÓA, ĐÀ NẴNG, SÀI GÒN. Bên cạnh đó, hàng loạt chi nhánh khác sẽ khai
trương đầu năm 2019.
Là Doanh nghiệp duy nhất có thể cung cấp đầy đủ, trọn gói các sản phẩm dịch vụ từ Thiết kế, thi công
nội thất; Xây mới, cải tạo đến cung cấp các sản phẩm trang trí gia đình, thiết bị đồ dùng nhà bếp, đồ gia
dụng... Các sản phẩm được phối hợp ngay từ khi thiết kế để hiện thực hóa đến 100% bản thiết kế 3D.
Thi công chìa khóa trao tay cho khách hàng.
Chính sách bảo hành & bảo trì sản phẩm độc nhất kéo dài đến 06 năm, đi kèm với chế độ kiểm tra định
kỳ từ 3 tháng đến 6 tháng / 1 lần để đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng của khách
hàng.
Đội ngũ nhân sự chất lượng cao gồm hàng trăm Kiến trúc sư, Cử nhân... Có nhà máy sản xuất trực thuộc
và hàng chục cơ sở sản xuất liên kết, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Giành giải thưởng Sản phẩm dịch vụ Uy tín, Chất lượng năm 2015 Do Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người
tiêu dùng Việt Nam bình chọn; Top những thương hiệu mạnh dẫn đầu Việt Nam năm 2016 do Người
tiêu dùng bình chọn.
Tại hội nghị công bố chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam 2016 ( Lần thứ 12) - XHOME đã được Hội
đồng Viện doanh nghiệp Việt Nam và Tổ chức Đánh giá & Chứng nhận toàn cầu INTERCONFORMITY CHLB ĐỨC trao giải thưởng thương hiệu vàng theo đánh giá chỉ số tín nhiệm - Chứng chỉ giám sát chất
lượng có giá trị trên toàn cầu.
Năm 2017 XHOME đã được tôn vinh là Doanh nghiệp uy tín và chất lượng, giành giải thưởng “Thương
hiệu vàng Thăng Long” do Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội tổ chức và bình chọn.
Với việc khai trương chi nhánh tại Singapore và Campuchia cuối năm 2019, XHOME sẽ trở thành công
ty thiết kế và thi công nội thất, kiến trúc đầu tiên của Việt Nam có thể xuất khẩu, đưa các Thiết kế sản
phẩm của mình hướng ra thế giới.
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Là đối tác thường xuyên của Đài truyền hình Việt Nam VTV, Đài truyền hình KTS VTC trong các chương
trình với nội dung về Nội thất, Kiến trúc, Nhà đẹp và Địa ốc...
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