møc ®é hoµn thiÖn, nguyªn vËt liÖu & trang thiÕt bÞ cho biÖt thù Vincom Village

H¹ng môc

STT

quy c¸ch

MÔ TẢ
A. PhÇn ngoµi nhµ

1

S¶nh chÝnh, s¶nh phô, tam cÊp

L¸t g¹ch Cotto

400x400

2

Ban c«ng

Gạch Ceramic chống trơn

400x400

3

Lan can hoa s¨t

Lan can s¾t gièng phèi c¶nh theo phong c¸ch t©n cæ ®iÓn

Hoµn thiÖn s¬n chèng rØ

4

T−êng ngoµi

Tr¸t ph¼ng, b¶, s¬n theo ®óng tiªu chuÈn ngoµi nhµ, mÇu theo
®óng phèi c¶nh

MÇu s¾c theo phèi c¶nh

5

M¸i

M¸i bª t«ng cèt thÐp, xö lý chèng thÊm sau ®ã d¸n ngãi

MÇu s¾c theo phèi c¶nh

6

Cöa ®i vµ cöa sæ

7

Cöa ®i chÝnh

Cöa gç tù nhiªn khu«n kép

S¬n mµu n©u gç tù nhiªn, phụ kiên tiêu
chuẩn cao. Chỉ lắp khóa cửa tạm thời để
bảo vệ

8

C¸c cöa ®i cßn l¹i vµ cöa sæ

Cöa nh«m s¬n tr¾ng, l¾p kÝnh an toµn theo tiªu chuÈn

L¾p sau khi tr¸t hoµn thiÖn

9

Phô kiÖn cöa

§i kÌm theo cöa

1

TrÇn nhµ

Kh«ng tr¸t ®Ó chñ nhµ tù do s¾p xÕp theo bè trÝ néi thÊt

2

Sµn nhµ

Sµn bêtông ®Ó trèng hoàn toàn ®Ó chñ nhµ chñ ®éng bè trÝ theo
néi thÊt

3

T−êng bªn trong

Trát phẳng không sơn. Không chia vách ngăn các phòng, để
trống hoàn toàn

4

TÇng hÇm

T−êng vµ sµn ®· ®−îc chèng thÊm theo ®óng tiªu chuÈn

5

Cầu thang

Cầu thang không làm, chỉ để lỗ thăm (900 x900) để chủ nhà tự
do bố trí không gian bên trong.

6

Các bể công trình

Không xây dựng để phù hợp với phong thủy của từng gia đình,
chủ nhà chủ động bố trí các bể nước, bể phốt ngầm, theo vị trí
khuôn viên của gia đình mình.

B. PhÇn trong nhµ

C. S©n v−ên
1
2

T−êng rµo ng¨n c¸ch c¸c biÖt thù

X©y g¹ch, tr¸t, b¶, s¬n theo chØ ®Þnh cña thiÕt kÕ

Hµng rµo trô cæng ngoµi nhµ

Trô cæng x©y g¹ch, s¬n hoµn thiÖn, hµng rµo bằng nhôm sơn tĩnh
điện. Cổng, hàng rào có thẩm mỹ cao phù hợp với cảnh quan
Mµu s¾c theo thiÕt kÕ
chung

Mµu s¾c theo thiÕt kÕ

PhÝa bê s«ng: Trång dõa cao 4m-7m, b·i cá chØ trång phñ hÕt mÆt Taluy s«ng, phÇn v−ên kh«ng trång cá ®Ó
dµnh diÖn tÝch cho chñ nhµ tËp kÕt vËt liÖu
3

C©y xanh
PhÝa tr−íc nhµ: ChØ trång c©y bªn ngoµi hµng rµo lµ c©y bãng m¸t, bªn trong ®Ó chñ nhµ chän lo¹i c©y phï
hîp víi m×nh vµ ®Ó tËp kÕt vËt liÖu
D. HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt

1

HÖ thèng cÊp ®iÖn, n−íc, thoát nước thải,
th«ng tin liªn l¹c, truyÒn h×nh b¨ng th«ng
Được đi ngầm đến từng biệt thự và để đầu chờ
réng vµ truyÒn h×nh c¸p cïng c¸c tiÖn Ých
kh¸c

2

ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng ngoµi nhµ

Chỉ lắp các thiết bị chiếu sáng công cộng bên ngoài hàng rào
E. HÖ thèng an ninh

1

HÖ thèng camera

2

HÖ thèng nót b¸o ®éng

Camera hång ngo¹i

§Æt t¹i c¸c vÞ trÝ trªn ®−êng ®i, bªn ngoµi
nhµ, bê s«ng
§Ó chê t¹i vÞ trÝ cæng mçi biÖt thù vµ ®−îc
hoµn thiÖn t¹i vÞ trÝ bªn trong nhµ do chñ
nhµ bè trÝ l¾p ®Æt phï hîp

