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Nếu nói kiến trúc là lớp áo bên ngoài, tạo nên hình
hài cho ngôi nhà thì nội thất được xem là trái tim,
giúp ngôi nhà có linh hồn và có sức sống hơn. Vì
vậy sẽ không có gì sai khi nói rằng nội thất là một
phần tất yếu tạo nên không gian sống tuyệt vời.
Một ngôi nhà có nội thất đẹp sẽ truyền tải được sở
thích, phong cách của gia chủ, đáp ứng được
các yếu tố về sự tiện nghi, thoải mái, tạo dấu ấn
riêng và niềm hạnh phúc cho chủ nhân căn nhà
mà không ngôi nhà nào khác có được. “Hạnh
phúc khi về nhà” chính là phương châm mà SUKA
HOME mong muốn mang tới cho mỗi khách hàng.
Hiện tại, công ty chúng tôi đang cung cấp các
dịch vụ:
- Thiết kế kiến trúc - nội thất
- Thi công hoàn thiện - nội thất
Bằng tâm huyết, sự thấu hiểu cùng những lợi thế về
con người và máy móc hiện đại, chúng tôi cam kết
sẽ mang đến những công trình hoàn mỹ đáp ứng
trọn vẹn 3 yếu tố:
CÔNG NĂNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG cùng các
dịch vụ chu đáo, chuyên nghiệp.
SUKA HOME rất hân hạnh được hợp tác và phục
vụ Quý khách hàng.
Trân trọng!
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THƯ NGỎ
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Lĩnh vực Thiết kế và thi công hoàn thiện nội
thất SUKA HOME được Sài Gòn CPA xây
dựng vào cuối năm 2020 với mục tiêu
mang đến không gian nội thất chất lượng
cao cho nhiều dự án từ chung cư, biệt thự,
văn phòng, khách sạn, nhà hàng,... Đồng
thời sản xuất kinh doanh các sản phẩm nội
thất uy tín tại Việt Nam.
SUKA HOME luôn mong muốn biến những ý
tưởng, những giấc mơ của khách hàng trở
thành một không gian sống và làm việc với
phong cách thiết kế phù hợp, mang đậm
dấu ấn cá nhân

GIỚI THIỆU
Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH SUKA HOME
Địa chỉ : Số 606/23/7 Quốc Lộ 13, Kp 4, P.
Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Web: sukahome.vn
khonggianmouoc.vn
Hotline: 0888 00 77 88 - 0888 77 88 66
Email: tuvan@sukahome.vn
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VỀ CHÚNG TÔI

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

"Hạnh phúc khi về nhà"

“Thấu hiểu”

Bạn có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 nơi để về đó là
nhà, hãy để chúng tôi kiến tạo nên không gian hạnh
phúc nơi nhà bạn. Một trong những điều khiến SUKA
HOME trở nên khác biệt so với phần lớn công ty thiết kế
nội thất khác là chúng tôi lấy con người làm trung tâm
kết nối. Lấy những ý tưởng, những giấc mơ đơn thuần
để giúp khách hàng khám phá phong cách thiết kế nội
thất phù hợp nhất với sở thích của mình và chuyển
những không gian sống ấy thành một “tác phẩm nghệ
thuật” để mỗi ngày trở về nhà là một ngày hạnh phúc.

Là giá trị cốt lõi tiên quyết của SUKA HOME,
bởi chúng tôi tin rằng chỉ có lắng nghe, thấu
hiểu tâm tư, thấu hiểu về tài chính, thấu hiểu
chất lượng mong muốn và nhu cầu phục vụ
của khách hàng mới giúp chúng tôi tự tin xây
dựng uy tín thương hiệu, tạo ra các giá trị bền
vững cho một tập thể yêu nghề và trân quý
tất cả mọi cơ hội khách hàng đã và đang trao
tặng chúng tôi.
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Tại SUKA HOME chúng tôi tin chắc rằng thành công được bắt đầu từ nhân viên. Mỗi chúng ta đều có những
tài năng, thế mạnh và tiềm năng khác nhau, bằng cách xây dựng và phát huy tiềm năng cá nhân ấy, mỗi
nhân viên là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài.
Ở đội ngũ của SUKA HOME là sự chuyên nghiệp và tận tâm cùng hệ thống vận hành nhịp nhàng từ tất cả
các khâu như tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công để tạo ra những sản phẩm hài hòa về màu sắc, bố cục
không gian hợp lý sang trọng, sản phẩm tinh tế làm hài lòng mọi khách hàng.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

THÀNH CÔNG BẮT ĐẦU TỪ NHÂN VIÊN

Ban Giám Đốc
PHÒNG THIẾT KẾ

PHÒNG SẢN XUẤT
PHÒNG THI CÔNG

KD & CSKH
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Thi công hoàn thiện nội thất
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Từ thiết kế đến thực tế là cả một quá trình thi công, lao động miệt mài nghiêm
túc và chuyên nghiệp để tạo ra sản phẩm chất lượng được đánh giá cao.
Với đội ngũ đầy sức sáng tạo và nhiệt huyết, SUKA HOME sẽ hiện thực hóa ý
tưởng, mong muốn về một không gian sống của bạn.
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Dịch vụ thiết kế kiến trúc - nội thất
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Thiết kế kiến trúc – nội thất là công việc đầu tiên
và quan trọng giúp khách hàng định hình được
không gian sống của mình từ phong cách màu
sắc đến bố trí vật dụng cũng như giá trị đầu tư.
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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MÁY MÓC SẢN XUẤT
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PHONG CÁCH

HIỆNĐẠI
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PHONG CÁCH NỘI THẤT

Phong cách hiện đại tiện nghi đang là xu thế của các bạn trẻ theo đuổi, những người trẻ
lập gia đình, kinh doanh …. Bởi không gian trẻ trung thoải mái, cùng với công nghệ đầy
tiện nghi.
Phong cách tân cổ điển kết hợp giữa nội thất phi kim cùng với những đường cong tạo nên
không gian ấm cúng, sang trọng. Phong cách tân cổ điện luôn là xu hướng thịnh hành và
không bị đào thải theo thời gian.
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PHONG CÁCH NỘI THẤT

PHONG CÁCH

TÂNCỔĐIỂN

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai trường phái cổ điển và hiện đại. Không cầu kỳ, rườm rà, xa
hoa như phong cách thiết kế nội thất cổ điển, không táo bạo, ấn tượng như thiết kế nội thất hiện
đại, tân cổ điển chỉ nhẹ nhàng điểm xuyết trên những đường cong tinh tế của những món đồ nội
thất, không gian văn phòng.
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PHONG CÁCH

CÁNHÂNHÓA

Phong cách cá nhân hóa sẽ tiết lộ rất nhiều về sở thích, cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Một
ví dụ đơn cử: Người cầu toàn, duy mỹ thường có cảm tình với những thiết kế có kiểu dáng bo
tròn, uốn cong nhẹ nhàng; những người thích sự cân bằng, quy củ sẽ lựa chọn các thiết kế hình
khối, vuông vắn; những người thích phá cách, mạnh mẽ sẽ lựa chọn các món đồ kiểu dáng
chém vát, độc đáo.
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Màu sắc: Màu sắc chủ yếu sử dụng
những gam màu như màu trung tính làm
nền, sử dụng những gam màu đậm tạo
điểm nhấn nổi bật. Trong phong cách hiện
đại, có rất nhiều cách để phối hợp màu
sắc, có thể khéo léo kết hợp màu sắc thương
hiệu vào trong thiết kế nội thất hiện đại.
Không gian: Ánh sáng cũng là một yếu tố hết
sức được chú trọng trong không gian nội thất
mang phong cách hiện đại. Cửa sổ thường được
thiết kế đơn giản cả về kiểu dáng lẫn rèm cửa sử

NỘI THẤT
CHUNGCƯ-SHOPHOUSE
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dụng.

Phong cách hiện đại phù hợp với mọi loại không gian
từ lớn tới nhỏ và được xem là hiệu quả lý tưởng cho
những không gian nhỏ so với một số phong cách
khác bởi đồ nội thất gọn gàng, giúp tối đa không
gian, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho căn phòng.
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NỘI THẤT

Thiết kế nội thất nhà phố hiện đại là kiểu thiết
kế mang tính chất tương đồng về bố cục, màu
sắc, đồ nội thất có đường nét đơn giản, thanh
thoát, mặt bằng được tổ chức tự do, phi đối
xứng, thể hiện lối tư duy mới mẻ, sáng tạo, tinh
tế.
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NHÀPHỐ-BIỆTTHỰ
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Showroom hay
còn có tên gọi
khác là phòng
trưng bày, được xem
là 1 không gian có
diện tích khá rộng,
dùng để giới thiệu các
sản phẩm cũng như tiếp
thị và bán sản phẩm đến với
người tiêu dùng. Để có thể
thu hút được khách hàng, đòi
hỏi các nhà kinh doanh phải
thiết kế showroom đẹp, ấn tượng
luôn tạo ra sự lôi cuốn khách hàng
đến tham quan và mua sắm tại
showroom.

NỘI THẤT
SHOP-SHOWROOM
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NỘI THẤT
Hiện nay có vô vàn các
phong cách thiết kế quán
cà phê ấn tượng và đẹp
mắt. Việc đầu tiên là bạn
hãy chọn lấy một phong
cách cụ thể, hoặc lên một
ý tưởng phù hợp với không
gian chung của quán. Nên
lưu ý phong cách mà bạn
chọn không chỉ đơn giản
chỉ để làm nổi bật không
gian quán, thu hút khách
hàng, mà còn phải thể
hiện được cá tính, phong
cách, nét độc đáo riêng
của người làm chủ.
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QUÁNCOFFEE
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NỘI THẤT

VĂNPHÒNG
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Không gian văn phòng công sở thường cần ngăn nắp và sắp
xếp khoa học để phục vụ cho công tác làm việc. Tuy nhiên,
các doanh nghiệp cũng không thể bỏ qua được yếu tố thẩm
mỹ tại văn phòng. Chính vì thế, thiết kế nội thất văn phòng làm
việc đẹp không thể thiếu được. Những thiết kế nội thất đẹp giúp
nhân viên cảm thấy thoải mái, làm việc tích cực. Không những
thế còn giúp doanh nghiệp tạo được ấn tượng tốt trước khách
hàng, đối tác.
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