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CÔNG TY CHÚNG TÔI 

0101



Lựa chọn phong cách chủ đạo Hiện 

Đại ,  lược bớt  các yếu tố hoa văn,  

chi  t iết  rườm rà và tập trung chủ 

yếu vào t ính công năng,  tận dụng 

tối  đa các góc chết  và hô biến 

thành những khoảng không t iện 

ích.  

OPTION 1: ẢNH PHỐI CẢNH+ TRÌNH BÀY PHONG CÁCH , Ý TƯỞNG

02



Về màu sắc, ưu tiên những gam màu đơn 

giản, trang nhã, mang lại cảm giác dễ chịu 

như màu trắng, be, nâu, vàng nhạt… Các 

màu sắc táo bạo cũng được sử dụng để tạo 

điểm nhấn cho không gian khi kết hợp các 

gam màu Pastel.

03



Về đồ nội thất, nên chú trọng vào yếu tố 

công năng, tiện nghi và tính thẩm mỹ, , 

đường nét giản lược, màu sắc tương phản 

mạnh, ưu tiên những vật liệu mới như kim 

loại, thủy tinh và thép…

04



Phong cách hiện đại là lựa 

chọn lý tưởng cho các căn 

hộ và các không gian nhỏ, 

bởi nó giúp tối đa hóa không 

gian và tạo nên ấn tượng về 

một căn phòng lớn hơn nó 

sẵn có. 

Kết cấu tối thiểu và các dạng 

hình học táo bạo, màu sắc trung 

tính nổi bật với một màu đậm, đồ 

đạc được đánh bóng và không 

cân bằng đối xứng là đặc điểm 

nhận dạng chính của nội thất 

theo phong cách hiện đại.

05



Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ điển của 

truyền thống xen kẽ với các yếu tố năng 

động, hiện đại, phong cách thiết kế tân 

cổ điển không quá cầu kỳ, kiểu cách 

nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp sang trọng, 

đẳng cấp đầy tinh tế.

OPTION 2: ẢNH PHỐI CẢNH+ TRÌNH BÀY PHONG CÁCH , Ý TƯỞNG

06



Phong cách thiết kế Neo Classic 

đề cao việc phân chia các ô, các 

mảng tường có tính cân xứng, có 

điểm nhấn nhẹ trong các mảng.

Màu sắc

Màu sắc chủ đạo thường là những màu 

sắc toát lên sự đẳng cấp như đen, đỏ 

nhung, bạc ánh kim…., kết hợp nhuần 

nhuyễn với một số gam màu trung tính 

như kem, xám, vàng nhạt...

07



Đồ nội thất 

Nội thất đơn giản và đối xứng, phổ 

biến là sử dụng các món đồ nội 

thất bằng gỗ quý, tối màu. Các 

chất liệu như đá cẩm thạch, da 

bóng, bạc… cũng đặc biệt được ưa 

dùng. 

08



Các loại vải sang trọng nhưng 

không phô trương như vải nhung, 

lụa tơ tằm, thổ cẩm, vải lanh… 

cũng được yêu thích sử dụng 

trong các thiết kế nội thất tân cổ 

điển.

09



Với mong muốn mang lại không gian sống lí tưởng 
nhất cho khách hàng phù hợp với hiện trạng khảo 
sát, El Dorado quyết định bố trí lại mặt bằng công 
năng so với nguyên mẫu, lựa chọn các đồ nội thất 
”may đo” theo kích cỡ riêng của căn hộ. 

Tone màu tươi sáng được lựa chọn, kết hợp các chi 
tiết kim loại với độ phản xạ cao để mang ánh sáng 
"len lỏi" khắp các góc trong căn hộ, nơi ánh sáng tự 
nhiên không chiếu đến được. Góc nhọn tại các 
không gian chung cũng được mài cạnh và bo cong 
nhằm làm tăng tính chi tiết và đảm bảo an toàn 
cho trẻ nhỏ.




