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PHONG CÁCH SỐNG 
ĐAN MẠCH

‘‘ Cảm nhận hạnh phúc ngay trong phút giây hiện tại “ có lẽ là một trong những bài học về 

lối sống khiến cả thế giới ngưỡng mộ ở người dân Đan Mạch. Vượt lên điều kiện thời tiết lạnh 

giá, u ám quanh năm của vùng Bắc Âu, con người nơi đây chọn lối sống tích cực và lạc quan 

trong từng khoảnh khắc của cuộc sống - như một chân lý cổ xưa rằng, dẫu mùa đông dài 

đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ có một mùa hè rực rỡ đợi chờ phía trước.
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Cảm nhận hạnh phúc thực sự trong những niềm vui giản dị đã trở 

thành lối sống đặc trưng. Bữa tối cùng những người thân yêu quây 

quần bên bàn ăn là một niềm hạnh phúc. Mỗi đêm chìm vào giấc ngủ 

và thức dậy với sự sảng khoái đầu ngày là một điều hạnh phúc. Ngồi 

đọc chậm rãi cuốn sách yêu thích trong chiếc ghế quen thuộc chính 

là phút giây hạnh phúc... Đó cũng là thông điệp mà lĩnh vực thiết kế 

nội thất Đan Mạch tập trung hướng tới.

Đất nước Đan Mạch ghi dấu trong mọi lĩnh vực từ nghệ thuật, kiến 

trúc, khoa học công nghệ, bề dày lịch sử cho đến phúc lợi xã hội. 

Những thành tựu đó đã tạo nên nền tảng vững chắc để đảm bảo cho 

nhịp sống thanh bình, biết trân trọng các giá trị chân thực và luôn 

sáng tạo để mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Đặc biệt 

hơn nữa, yếu tố tinh thần này luôn thể hiện rõ nét trong từng góc 

sống, từng tổ ấm của người dân nơi đây.
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Ông luôn tìm kiếm sự đơn giản và tiện dụng trong 

những thiết kế của mình. Ông yêu thích sự giản 

dị trong trang trí không gian nhà ở. Triết lý của 

ông là sự gắn kết cảm xúc giữa người dùng với sản 

phẩm. Thay vì chú tâm vào những thiết kế độc 

đáo, JF lấy con người làm trung tâm cho mọi thiết 

kế của mình. Chủ nghĩa cá nhân được thể hiện 

mạnh mẽ thông qua các tác phẩm của ông như 

ghế Balfour, sofa Zeus và Midas.

John Nissen

Tốt nghiệp trường Kiến trúc và Nghệ thuật (AAA) 

năm 1982, John Nissen sớm gặt hái thành công 

trong công việc vào năm 1999 với những thiết kế 

của mình. Ông đang hợp tác với hơn 90 công ty 

sản xuất nội thất trên thế giới. John Nissen đã 

dành toàn bộ sự nghiệp của mình để đóng góp 

và tạo ra các sản phẩm thiết kế nội thất tuyệt vời 

cho người tiêu dùng trên toàn cầu. Chuyên môn 

thiết kế của ông rất đa dạng: từ nội thất phòng 

ngủ trẻ em, phòng ăn, phòng khách, phòng tắm 

đến ngoại thất.

GIỚI THIỆU
CÁC NHÀ 
THIẾT KẾ

JF
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Anders Nørgaard

Anders Nørgaard là một kiến trúc sư và là nhà thiết 

kế nội thất người Đan Mạch. Tốt nghiệp Học viện 

Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch năm 1989, Nørgaard 

ra mắt xưởng vẽ của riêng mình vào năm 1994. Từ 

các văn phòng của ông ở cảng Aarhus, nơi mà ông 

sinh ra, Nørgaard và nhân viên của ông đã tạo ra 

sản phẩm nội thất cho nhiều công ty khác nhau. 

Các tác phẩm của ông đã đạt nhiều giải thưởng 

quốc tế. Phương pháp tiếp cận của Nørgaard tập 

trung vào yếu tố chức năng và thẩm mỹ. Ông kết 

hợp hài hòa truyền thống thiết kế Scandinavian 

và chủ nghĩa hiện đại trong phong cách sống của 

người Đan Mạch.

Anne Rye 

Anne Rye là một nhà thiết kế đầy nhiệt huyết 

và đam mê trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Cô 

nhanh chóng tiếp cận và cập nhật các xu hướng 

mới, đồng thời nghiên cứu trung hòa các dạng 

hình học và chức năng sản phẩm để phù hợp với 

những nhu cầu đa dạng. Cô thích thêm các chi 

tiết làm tăng thêm tính độc đáo cho các thiết kế 

của mình. Các tác phẩm đặc trưng của Anne Rye 

là sofa Sunderland, bàn Casia và giường Agnes.

Studio North 365° 

Tham gia sáng tạo từ các sản phẩm nội thất và 

đèn đến các dự án thiết kế bao bì sản phẩm. Thiết 

kế là niềm đam mê của Studio North 365°, phong 

cách thiết kế của họ rất hấp dẫn và sáng tạo. Đó 

là sự kết hợp mạnh mẽ của phong cách Bắc Âu với 

một chút nhịp sống của London và sự tiến bộ của 

Amsterdam. Các thiết kế độc đáo của North 365° 

vẫn đơn giản mà rất tinh tế. Một số thiết kế nổi bật 

của họ là bàn cà phê Plector B và ghế ăn Scramble.



L
IV

IN
G

 R
O

O
M

14 15



T I Ệ N  N G H I 
V À  T H Í C H  Ứ N G  L I N H  H O Ạ T

Sofa Sunderland 3 chỗ : da santos màu đen, W199 x D86 x H82.5 cm, 650000204   Ghế Nelson : vải spy màu xám nhạt, 

W56 x D54 x H76 cm, 650001276 Bàn café Goldington : mặt vân gỗ sồi màu tự nhiên, Ø80 x H45 cm, 830000209  

Bàn bên Goldington : mặt vân gỗ  sồi màu  tự nhiên, Ø45 x H55 cm, 830000210  Đèn bàn Fabian : đế bê tông, 

kim loại màu trắng/đen ,H20 cm, 650001520 Đèn sàn Fabian : kim loại màu trắng/ đen, H158 cm, 650001518
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CHÚT HOÀI NIỆM VỚI NHỮNG 
NÚT NHẤN CỔ ĐIỂN

Sofa Boyd 3 chỗ : vải nhung màu xám đậm, W215.5  x D87 x H78 cm, 650001408 Ghế thư giãn Carrera : PU màu đen, W60 x D79 x H87 cm, 
650000874 Bàn café Gina : kính màu đồng, Ø80 x H40 cm, 650000992 Bàn bên Hixon : kim loại màu đen, Ø38.5 x H50 cm, 650001246

Ghế Moon : PP màu xám, W51.5 x D58 x H80.5 cm, 650001280 Bàn ăn Elise : gỗ màu trắng, W140 x D90 x H74 cm, 830000174   Đèn 
sàn Giraffe : kim loại màu đen, H140 cm, 63000066418 19



Ghế thư giãn Westield : vải chile màu xám nhạt, W77 x D89 x H109 cm, 650001686 Bàn bên Bilbao : mặt bàn 
veneer vân gỗ tần bì, Ø56 x H56 cm, 650000133 Bàn bên Prunus : kính màu vân đá, Ø43 x H70 cm, 650000478    
Ghế thư giãn Roxley : vải sawana màu xám, W76 x D96 x H106 cm, 650001688 Đèn sàn Job : kim loại màu xám,  

H158 cm, 630000037   Đèn treo Ideeal : kim loại màu trắng mờ, Ø25 cm, 630000712

Xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ trước và trở nên phổ biến toàn cầu vài thập niên sau đó, 
phong cách Scandinavian - Bắc Âu cùng những nét đặc trưng của nó đã tạo nên sức hút 
mạnh mẽ và được yêu thích rộng rãi. Với những biểu hiện của chủ nghĩa công năng cân 
bằng với thẩm mỹ và sự tập trung vào tính bền vững, phong cách này đặc biệt có ảnh 
hưởng đối với các không gian sống đô thị với sự trẻ trung, tối giản, đề cao mục đích sử 
dụng, trong khi đó, vẫn có nét phá cách riêng và sự phóng khoáng của “chất thị thành”.

D Ấ U  Ấ N  S C A N D I N A V I A N
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Sofa Wellington phải : vải chile màu xám, W293 x D223 x H85 cm, 830000147  
Bàn café Bran : kính màu đen W100 x D100 x H33 cm, 830000125 Đèn bàn Hitchcock : 
kim loại màu đen, H50 cm, 650000612

Ghế Nelson : vải spy màu xám nhạt, W56 x D54 x H76 cm, 650001276 Bàn coffee Tipton : kính màu 
khói, Ø75 x H45 cm, 650001257 Đèn treo Kyoto : thuỷ tinh màu xám, Ø30cm, 650001517 Bàn bên 
Hixon : kim loại màu đen, Ø38.5 x H50 cm, 650001246
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ĐA NĂNG  
VÀ THANH LỊCH 

Sofa Yakima trái : da santos màu đen,  
W302 x D162 x H84 cm, 830000188   Bàn café 
Goldington : mặt vân gỗ sồi màu tự nhiên, 
Ø80 x H45 cm, 830000209   Đèn sàn Job : 
kim loại màu xám, H158 cm, 630000037  
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Sofa Avio góc phải : vải chile màu xám bạc, W268 x D162 x H82 cm, 830000160   Bàn café Bolton : kính màu vân đá W100 x D55 x H43 cm, 830000154   
Ghế thư giãn Chisa : vải corsica màu xám nhạt, W74 x D73 x H83 cm, 650001274   Đèn sàn Lobby : vải màu đen, H205 cm, 800000106

Khi hai sản phẩm nội thất được thiết kế hướng tới sự êm ái, mềm mại và 
đầy mời gọi được bố trí cạnh nhau, khu vực tiếp khách, thư giãn đơn sắc 
bỗng bừng sáng với sự thân tình. Chiếc sofa Avio và ghế thư giãn Chisa 
được thiết kế dành trọn cho những phút giây phút nghỉ ngơi, tận hưởng 

khoảnh khắc bình yên quý giá trong tổ ấm.

K H Ô N G  G I A N  P H Ò N G 
K H Á C H  T H Ư  G I Ã N
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Ghế thư giãn Balfour : da santos màu caramel, 
W88 x D90 x H109 cm, 830000069  
Bàn bên Goldington : mặt vân gỗ sồi màu tự nhiên, 
Ø45 x H55 cm, 830000210  
Đèn sàn Klassik : kim loại màu đen, H140 cm, 630000199

Ghế Balfour là một trong những thiết kế 
biểu tượng của thế giới nội thất Đan Mạch 
mà AConcept luôn trân quý. Hình khối độc 
đáo như một tác phẩm nghệ thuật, các 
đường nét được nghiên cứu để phù hợp với 
nhân trắc khi ngồi, tay vịn mở rộng về hai 
phía tạo sự thoải mái tối đa, nhiều lựa chọn 
về màu sắc, chất liệu hoàn thiện... chỉ là 
một số ít trong những ưu điểm mà chiếc 
ghế Balfour có thể mang đến cho không 
gian sống đương đại.
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Sofa Bliss 3 chỗ : vải dallas màu xám cát, W206 x D83 x H80 cm, 650000207 Ghế thư giãn Tub : corsica màu xanh 
đậm, W72 x D74 x H74 cm, 650001240 Ghế thư giãn Colusa : vải holly màu xám, W74 x D87 x H94 cm, 650001302    
Bàn bên Clipston : kim loại màu xám, Ø38.5 x H46 cm, 650001248   Đèn treo Fabian : kim loại màu đen, H62 cm, 650001519

30 31
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Sofa giường Bliss : vải holly màu xám, W224 x D107 x H85 cm, 
650001689   Bàn café Gina : kính màu đồng, Ø80 x H40 cm, 650000992  
Bàn bên Tipton : kính màu khói, Ø45 x H50 cm, 650001256   
Đèn bàn Klassik : kim loại màu đen, H60 cm, 630000190
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SANG TRỌNG
VÀ ÊM ÁI 
Sofa Montgomery 3 chỗ : da santos màu đen, W232 x D95 x H82 cm, 650000210   
Bàn bên Slop : kim loại màu đen, Ø40 x H58.4 cm, 650001249   

Đèn sàn Ball Double : kim loại màu đen, H160 cm, 800000104
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Bàn café Century :  mặt phủ veneer sồi màu tự nhiên, W115 x D60 x H42 cm, 650000371 
Đèn sàn Splitit : vải màu trắng, H181 cm, 800000154

Sofa Doria 2 chỗ : vải holly màu xanh lá, W150 x D83 x H83 cm, 650000735 Sofa Doria 3 chỗ : vải holly màu xám, 
W183 x D83 x H83 cm, 650000234   Ghế thư giãn Astro : vải corsica màu vàng, W76 x D75 x H84.5 cm, 650000279 36 37



Sofa Ameria góc phải : da bò màu kem đậm, W286 x D158 x H85 cm, 830000219 Bàn café Bran : đá màu trắng  
W120 x D60 x H35 cm, 830000126 Đèn sàn Hideout : gỗ sồi màu trắng, H164 cm, 800000105

Định hướng chú trọng công năng và cân bằng với tính thẩm mỹ đã được 
các nhà thiết kế truyền tải qua chiếc sofa Ameria. Hình khối vuông vắn 
chuẩn mực đã được nâng lên một cấp độ mới nhờ chất liệu da bọc và đệm 
cao cấp, kết hợp trong không gian có nền màu trắng và trung tính, mang 
đến sự hài hoà, đáng tin cậy và khoẻ khoắn đậm chất Bắc Âu.
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Sofa Talida trái : da santos màu đen, W266 x D163 x H84 cm, 830000042 Bàn cafe Bolton : kính màu vân đá  
W100 x D55 x H43 cm, 830000154 Đèn bàn Hitchcock : kim loại màu đen, H50 cm, 65000061240 41



Sofa Anniston 3 chỗ : da santos màu nâu, W213 x D83 x H82 cm, 650000213  Ghế thư giãn Cazar : PU màu nâu 
nhạt, W69 x D78.5 x H90.5 cm, 650000869   Đèn sàn Nice : vải màu đen, chân kim loại, H155 cm, 80000015342 43

Kết hợp cùng chiếc sofa Anniston lịch lãm và mang âm hưởng hiện đại, ghế thư giãn Cazar nổi 
bật như một điểm nhấn phá cách đầy thi vị. Từ những đường cong bắt mắt đến sự tương phản 
giữa phần chân mạ chrome với tông nâu kinh điển của da bò, Cazar như đem đến một luồng 
gió trẻ trung vào không gian phòng khách.
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Sofa Canberra 3 chỗ : vải dallas màu xám đậm, W234 x D92 x H80 cm, 650001687 Ghế thư giãn Chisa : vải corsica 
màu xám nhạt, W74 x D73 x H83 cm, 650001274 Bàn café Bolton : kính màu vân đá, W100 x D55 x H43 cm, 830000154  
Đèn sàn Arrow : vải màu đen, chân kim loại, H151 cm, 650001497 



Hầu hết các thiết kế của phong cách Scandinavian đều đưa tính công năng lên làm tiêu chí 
hàng đầu. Sự đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện của các sản phẩm này vô hình chung lại 
hàm chứa cả tinh thần của thiết kế Phổ dụng - Universal design - vốn có quan điểm cốt lõi 
là hướng đến sự phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Song song với việc đặt con 
người làm yếu tố trung tâm, quan niệm thẩm mỹ và khả năng sáng tạo của các nhà thiết kế 

đến từ Đan Mạch mang đến những sản phẩm thanh lịch và có tính thẩm mỹ cao.

Đ Ơ N  G I Ả N ,  T I N H  T Ế  VÀ  L Ấ Y  C O N  N G Ư Ờ I  
L À M  Y Ế U  T Ố  T R U N G  T Â M

Ghế thư giãn Amsterdam : vải holly màu xanh lá, W49 x D71 x H109 cm, 650001813   Ghế thư giãn Cazar : vải nhung màu 
xanh biển, W69 x D85 x H90.5 cm, 830000182 Bàn bên Kolding : kính màu khói, W42/38/34 x D42/38/34 x H42/38/34 cm, 

650001834   Đèn sàn Ofice : kim loại màu đen, H140 cm, 650001724
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Sofa Arlington 2 chỗ : vải holly màu xanh lá, W180 x D94 x H85 cm, 650000577  Đôn Rialto : vải nhung màu xám đậm, Ø80 x H40 cm, 650000430  
Ghế thư giãn Tub :  PU màu đen, W72 x D74 x H74 cm, 650001241   Bàn bên Hixon : kim loại màu đen, Ø38.5 x H50 cm, 650001246 Đèn sàn Giraffe : 
kim loại màu đen, H140 cm, 630000664  Đèn bàn Column : thuỷ tinh màu khói, H22 cm, 65000014848 49



Sofa giường Avellino : vải corsica màu xám đậm, W214 x D89 x H90 cm,830000141  
Ghế thư giãn Ramsey : vải holly màu xám, W72 x D67 x H76 cm, 650001273  
Bàn bên Clipston : kim loại màu xám, Ø38.5 x H46 cm, 650001248  
Đèn bàn Job : kim loại màu xám mờ, H68 cm, 650000366  
Đèn sàn Industry : kim loại màu xám mờ, H145 cm, 630000717

50 51
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Sofa Amery góc phải : da santos màu caramel, W317 x D262 x H89 cm, 830000039   Bàn bên Hixon : kim loại màu đen, Ø38.5 x H50 cm, 650001246  
Bàn café Bran : kính màu đen W100 x D100 x H33 cm, 830000125   Ghế thư giãn Carrera : PU màu đen, W60 x D79 x H87 cm, 650000874    
Đèn sàn Ball Double :  kim loại màu đen, H160 cm, 800000104

52 53

Chất thành thị, linh hoạt và dễ thích ứng được thể hiện rõ nét trong 
hình khối và những phương thức sử dụng mà chiếc sofa Amery có 
thể mang lại. Chất liệu da bò cao cấp, tông màu caramel ngọt ngào 
và ấm áp tôn lên vẻ đẹp kinh điển và kết cấu chắc chắn của phần 
khung. Chiều sâu của sofa được tăng tối đa đem lại hiệu quả sử 
dụng cao, đệm lưng dạng gối rời đem lại sự êm ái đáng ngạc nhiên 
mà một chiếc sofa hiện đại có thể sở hữu.

CÂN BẰNG GIỮA TÍNH CHUẨN MỰC 
VÀ CHẤT THÀNH THỊ



Ghế thư giãn Balfour : vải corsica màu xanh 
lá, W88 x D90 x H109 cm / W48 x D57 x H43 cm, 
830000071 Ghế thư giãn Balfour : vải 
corsica màu xám nhạt, W88 x D90 x H109cm,  
W48 x D57 x  H43 cm, 830000067 Ghế thư 
giãn Balfour : vải corsica màu xanh dương, 
W88 x D90 x H109 cm / W48 x D57 x H43 cm, 
830000068 Đèn sàn Fabian : kim loại màu 
đen, H158 cm, 650001518 Đèn treo Fabian : 
kim loại màu đen, 62 cm, 650001519
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GHẾ THƯ GIÃN - DẤU ẤN TRONG 
PHÒNG KHÁCH ĐƯƠNG ĐẠI



Ghế thư giãn Tranby : vải stuart màu xám đậm, W66 x D118 x H113 cm, 
650001242 Sofa giường Faith : vải town màu xanh đậm, W196 x D98 x 
H91 cm, 650001265 Bàn café Tipton : kính màu khói, Ø75 x H45 cm, 
650001257   Đèn sàn Lobby : vải màu đen, H205 cm, 800000106
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1.Sofa AMERY, SAP 830000045, Da Santos tự nhiên màu Caramel, chân chrome, W312 x D104 x H85 cm, 
82,000,000 VND; 2.Bộ bàn cafe SUNMOON, SAP 830000017, Mặt kính gương màu đồng dày 6mm, có lớp dán 
an toàn, khung kim loại sơn đen, Ø76 x H45 cm. Ø58 x H40 cm, 8,850,000 VND; 3.Thảm RONALDO dệt tay, SAP 

630000273, màu beige, 40% len, 60% polyester, W200 x L300 cm, 17,820,000 VND; 4. Ghế thư giãn BALFOUR 
và đôn, SAP 830000064, Da Santos màu nâu, chân gỗ dẻ gai, phủ lacquer, W88 x D90 x H109 cm, D48 x W57 
x H42 cm, 42,700,000 VND 

Photoshoot 12-07Photoshoot 12-07

Với thiết kế hiện đại mang nét đẹp độc đáo từ hình khối thanh lịch và đường nét 
tinh tế. Điều đặc biệt nhất ở chiếc Sofa Horsens này sự kết hợp hoàn hảo về chất 
liệu tự nhiên, kiểu dáng và màu sắc. Được bao bọc bởi lớp da cao cấp cùng màu 
caramel đẹp mắt đem lại cảm giác thoải mái và thư giãn tuyệt vời cho gia chủ.

L O N G E R  T I T L E  E X E M P L E 
O N  2  L I N E S

Sofa Horsens góc phải : da bò màu nâu, 
W303 x D176 x H60 cm, 830000216 Ghế 
thư giãn Chisa : vải corsica màu xám nhạt, 
W74 x D73 x H83 cm, 650001274 Bàn bên 
Clipston : kim loại màu xám, Ø38.5 x H46 cm, 
650001248 Bàn café Ortiz : gỗ màu đen W60 
x D60 x H45 cm, 650001830 Đèn sàn MR : 
kim loại màu xám cát, H140 cm, 650001720
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Ghế thư giãn Astro: vải corsica màu vàng, 

W76 x D74 x H84.5 cm, 650000279 Sofa 
Orlando 3 chỗ : da santos màu đen, W229 x 

D94 x H84.5 cm, 650001458 Bàn bên Hixon : 
kim loại màu đen, Ø38.5 x H50 cm, 650001246 

Đèn treo Champ : kim loại màu đen, Ø37.5 cm, 

650001729 Bàn café Katrine : kính màu khói , 

W115 x D69 x H45 cm, 830000223
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Sofa Stylo 2 chỗ : vải malmo màu 
xám đậm, W160 x D89 x H79 cm, 
650001789  Bàn café Casia : kính 
màu trắng, Ø80 x H40 cm, 830000224 
Bàn bên Casia : kính màu trắng, 
Ø40 x H50 cm, 830000222 Ghế 
thư giãn Astro : vải corsica màu 
xám đậm, W76 x D74 x H84.5 cm, 
650000245   Đèn bàn Silk :  thuỷ 
tinh màu trắng ,H56 cm, 650001888 

Đèn sàn MR : kim loại màu đen, 
H140 cm, 650001721
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NHỎ 
GỌN 
MÀ 
THOẢI 
MÁI 



1.Sofa AMERY, SAP 830000045, Da Santos tự nhiên 
màu Caramel, chân chrome, W312 x D104 x H85 cm, 
82,000,000 VND; 2.Bộ bàn cafe SUNMOON, SAP 

830000017, Mặt kính gương màu đồng dày 6mm, có lớp 
dán an toàn, khung kim loại sơn đen, Ø76 x H45 cm. Ø58 
x H40 cm, 8,850,000 VND; 3.Thảm RONALDO dệt tay, SAP 

630000273, màu beige, 40% len, 60% polyester, W200 x 
L300 cm, 17,820,000 VND; 4. Ghế thư giãn BALFOUR và 
đôn, SAP 830000064, Da Santos màu nâu, chân gỗ dẻ 
gai, phủ lacquer, W88 x D90 x H109 cm, D48 x W57 x H42 
cm, 42,700,000 VND 

Ghế thư giãn Winston : da santos màu 

caramel, W105 x D90 x H98 cm, 830000221 Sofa 
Cincinnati góc trái : vải dallas màu xanh đậm, 

W251 x D164 x H72 cm, 830000211 Bàn café 
Kolding : kính màu khói, W110 x D60 x H35 cm, 

650001836 Đèn sàn Silk : thuỷ tinh màu trắng, 

H150 cm, 650001889

SẮC  
MÀU 
CỦA  
TỐI  
GIẢN
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Sofa Kenora 3 chỗ : vải dallas màu xám cát, W220 x D84 x H86 cm, 650001239 Sofa Kenora 1 chỗ : vải dallas 
màu xám cát, W102 x D84 x H86 cm, 650001238 Bàn bên Slop : kim loại màu đen, Ø40 x H58.4 cm, 650001249    
Bàn café Casia : kính màu đồng, Ø80 x H40 cm, 830000118  Đèn sàn Sixty : kim loại màu đen, H180 cm, 630000718

H I Ệ U  Ứ N G  C Ủ A  G A M  M À U 
T R U N G  T Í N H
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Một không gian tiếp đón thể hiện rõ tính cách của phong cách 
Bắc Âu với sự hài hoà và vừa đủ của nội thất mà vẫn hết sức tiện 
nghi, kết hợp với những điểm nhấn nhẹ nhàng từ các tác phẩm 
nghệ thuật. Lấy gam màu trung tính làm chủ đạo, phù hợp với 
nhiều đối tượng và sở thích khác nhau, chiếc sofa Kenora thu 
hút sự chú ý với những nút bọc vải trên phần lưng dựa và khung 

chân gỗ sẫm màu trang nhã.



Sofa Nevada trái : PU màu xám đá, 
W280 x D234 x H79 cm, 830000168 
Ghế thư giãn Astro : vải corsica 
màu vàng, W74 x D76 x H84.5 cm, 
650000279 Tủ TV Century : mặt phủ 
veneer sồi, W160 x D38 x H43 cm, 
650000142   Đèn sàn Honey : thuỷ 
tinh màu khói, H177 cm, 830000192

Tâm điểm của phòng khách là chiếc sofa Nevada có phần chân thanh mảnh tương phản với phần nệm lưng và 
ngồi bọc PU màu xám đá. Cách bài trí ngẫu hứng, sinh động là điểm thú vị của phong cách Scandinavian. Nó 
đề cao sự tự do, thoải mái thể hiện bản thân trong không gian nội thất.
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Đôn Rialto : vải nhung màu xám đậm, Ø80 x H40 cm, 
650000430 Đôn Rialto : vải nhung màu xám đậm,  
Ø60 x H40 cm, 650001230 Đôn Rialto : PU màu nâu 
nhạt, Ø60 x H40 cm, 650001231  Đôn Rialto : vải 
corsica màu xanh đậm, Ø60 x H40 cm, 650001232; 
Đôn Rialto : vải nhung màu xanh đậm,Ø60 x H40 cm, 
650001233  Đèn sàn Honey : thuỷ tinh màu khói,  
H177 cm, 830000192   Đèn bàn Honey :  thuỷ tinh 
màu khói, Ø26 x H38 cm, 650001878
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P H Ò N G  Ă N 
Đ Ầ M  Ấ M

Bàn ăn Brick : gỗ màu trắng,W180/230 x D90 x H75 cm, 
830000038 Ghế ăn Andrew : da ép màu xám cát,  
W46 x D57.5 x H90 cm, 650000284
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Ghế ăn Grace : vải corsica màu xám nhạt, W53 x D43 x H75 cm, 650001400   
Bàn ăn  Marte : mặt phủ veneer sồi, W180/270 x D102 x H76 cm, 830000037   
Tủ bên Marte : phủ veneer sồi, W180 x D44 x H84(cm), 650000144

MỘC MẠC, TỐI GIẢN  
VÀ ĐA NĂNG



Mục đích chính của thiết kế Scandinavian
là cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. 

Để thực hiện điều đó, các nhà thiết kế tập trung vào thiết kế 
không gian với đồ nội thất cùng các vật dụng trang trí như 

đèn, thảm, đồ trang trí và các vật 
dụng hàng ngày như bát đĩa, đồ dùng bằng bạc, dụng cụ nấu 

ăn và khăn trải. 
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Ghế ăn Sing : vải anthracite màu xám đen, W50 x D50 x H78.5 cm, 650001284 Ghế ăn Carmen : PU màu nâu 
nhạt, W48.5 x D63 x H87.5 cm, 650000870 Ghế thư giãn Cazar : PU màu đen, W69 x D80 x H90.5 cm, 650001664    
Ghế thư giãn Cazar : PU màu nâu nhạt, W69 x D78.5 x H90.5 cm, 650000869

Đ A  D Ạ N G  T R O N G 
T H I Ế T  K Ế



Bàn ăn Town : gỗ màu trắng, W190/240 x D100 x H75 cm, 830000140   
Ghế ăn Story : PP màu xám, W46 x D54 x H80.5 cm, 650001282   
Tủ bên Elise : gỗ màu trắng, W194 x D45 x H83 cm, 830000013    
Đèn treo Soft Dog : kim loại màu trắng mờ, Ø46 cm, 650000149
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ÂM HƯỞNG 
HIỆN ĐẠI 
TRONG 
TINH THẦN 
BẮC ÂU



Dành cho những căn hộ có diện tích bếp – phòng ăn nhỏ, kiểu dáng 
hiện đại và thanh mảnh của ghế ăn Karla với chân gỗ sồi vững chãi 
sẽ giúp tiết kiệm không gian. Đi cùng những thiết kế khác mang đặc 
trưng của phong cách Scandinavian với gỗ tự nhiên và đường nét tinh 
giản, một phòng ăn gọn, linh hoạt mà vẫn đủ công năng dành cho 
cuộc sống năng động đã được định hình đầy phong cách.
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Ghế ăn Karla : vải holly màu xám cát, W44 x D55.5 x H88 cm, 650001278 Bàn ăn Elise : gỗ màu trắng, W140 x D90 x H74 cm, 830000174   
Tủ bên Century : phủ veneer sồi màu tự nhiên, W180 x D45 x H71 cm, 650000143   Đèn treo Shape : thuỷ tinh màu trắng, Ø30 cm, 630000715



020

Một phản chiếu khác của phong cách Đan Mạch là sự chăm sóc kỹ lưỡng và đề cao tính 
duy mỹ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Với mặt bàn kính tinh giản hướng sự chú 
ý vào phần khung chân gỗ sồi sáng màu có thiết kế độc đáo, bàn ăn Heaven thực sự 
là một tác phẩm nghệ thuật. Để tạo nên sự tương xứng, những thiết kế ghế ăn êm ái, 
có liên kết qua chất liệu gỗ tự nhiên và nét bo tròn mềm mại ở phần khung như chiếc 

ghế Emilia là một sự lựa chọn phù hợp.

T Í N H  D U Y  M Ỹ  T R O N G  C U Ộ C 
S Ố N G  T H Ư Ờ N G  N G À Y
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Bàn ăn Heaven : mặt kính trong, Ø119 x H75.5 cm, 830000157   Ghế ăn Emilia : vải darin màu xanh lam,  
W57 x D61 x H83 cm, 650001474   Đèn treo Cohen : kim loại màu xanh petrol, Ø25 cm, 630000184



Ghế ăn Mitzie : vải corsica màu xám nhạt, W63 x D46.5 x H81 cm, 650001019   
Bàn ăn Leba : kính màu đen, W165/215 x D90 x H76 cm, 830000189    
Đèn treo Champ : kim loại màu đen, Ø37.5 cm, 650001729
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BÀN ĂN
MỞ RỘNG
LINH HOẠT
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Ghế ăn Andrew : da ép màu nâu, W46 x D57.5 x H90 cm, 
650000283 Ghế ăn Andrew : da ép màu xám cát, 
W46 x D57.5 x H90 cm, 650000284  Ghế ăn Andrew : da ép màu 
đen, W46 x D57.5 x H90 cm, 650000575  Bàn café Stavanger :  
gỗ màu đen W125 x D70 x H50 cm, 650000980   



Điểm nhấn bên cạnh thiết kế tối giản của bàn ăn 
Bristol là đường cong quyến rũ và gam màu nâu 
sẫm, chững chạc của chiếc ghế Batilda. Một sự 
kết hợp vừa chuẩn mực, vừa táo bạo để tạo ra 

không gian sống thanh lịch và cá tính.

Bàn ăn Bristol : gỗ màu trắng, W126/166/206 x D80 x H75 cm,650000141  
Ghế ăn Batilda : PU màu nâu nhạt, W48 x D53.5 x H82 cm, 650001277   
Đèn treo Cohen : kim loại màu trắng mờ, Ø25 cm, 650000274
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Ghế ăn Eva : PP màu đen, W45 x D50.5 x H85 cm, 650001663   Bàn ăn Monti : kính trong, W180 x D90 x H75 cm, 650000134 

Đèn treo Benjamin : kim loại màu xám mờ, 22 cm, 650000154   Đèn sàn Dady Longleg :  kim loại màu đen, H162 cm, 800000152
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Bàn ăn Connect : mặt phủ veneer gỗ sồi, màu tự nhiên, W160 x D90 x H74.5 cm, 830000142 Ghế ăn Capone : PU màu nâu, W47 x D55.5 x H84 cm, 
650001275  Đèn treo Ball Handle : kim loại màu đen mờ, Ø18 cm, 630000183 Tủ Spacy : gỗ màu đen, W100 x D45 x H83 cm, 830000103
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Ghế ăn Megan : vải màu xám,  
W46.6 x D58.5 x H89 cm, 650000282  
Bàn ăn Cantara : gỗ màu trắng,  
W200/280 x D100 x H75 cm, 830000018    
Đèn sàn Amalie : vải màu đen,  
H145 cm, 630000036

Giải pháp linh hoạt nhằm tận dụng hiệu quả không gian của nội thất Đan Mạch hiện đại được thể hiện 
qua những mẫu bàn ăn có thể mở rộng, dễ dàng đáp ứng thêm chỗ ngồi khi có nhu cầu. Bàn ăn Cantara 
là một trong những ví dụ thành công điển hình của hướng thiết kế này nhờ cấu tạo chân vững chắc, 

mặt bàn sơn trắng có thể mở - xếp dễ dàng.
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Bàn ăn Century : mặt phủ veneer sồi màu tự nhiên, 
W160 x D90 x H75.3 cm, 650000140 Ghế ăn Dima : vải 
nhung màu xanh lá đậm, W48.5 x D55 x H85 cm, 650001272  
Tủ bên Century : phủ veneer sồi màu tự nhiên, W180 x 
D45 x H71 cm, 650000143   Đèn treo Reno : kim loại màu 
đen mờ, Ø38 cm, 650000151
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Dành cho những không gian sống khác biệt và có cá tính mạnh, chiếc bàn ăn Asama đơn sắc đen huyền cho cả mặt 
kính lẫn khung chân kim loại. Asama thu hút như một viên ngọc đen quý giá giữa phòng ăn. Đi cùng với đó là lựa chọn 
ghế Gongli vô cùng mảnh mai nhưng nâng đỡ tốt theo tư thế ngồi và đèn treo thuỷ tinh Honey mang đến sự trọn vẹn, 
đầy đủ cho cá tính sắc lạnh của không gian.

Ghế ăn Gongli : gỗ màu đen, W50 x D49 x H85 cm, 650001691 Bàn ăn  Asama : kính trong, W140 x D80 x H75 cm, 
830000229 Đèn treo Honey : thuỷ tinh màu khói, Ø26x40 cm, 650001879 Đèn sàn MR : kim loại màu xám cát, 
H140 cm, 650001720  Đèn bàn Silk : thuỷ tinh màu trắng , H55.8 cm, 650001888 Tủ Tri : gỗ màu xám đen, 
W180 x D45 x H72 cm, 650001873
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Giường Kelly B : vải holly màu xám, W196.5 x D232 x H97.5 cm, 830000145   Tủ đầu giường Tri : gỗ màu xám đen, W65 x D45 x H48 cm, 
650001876 Tủ Tri : gỗ màu xám đen, W180 x D45 x H72 cm, 650001873   Đèn tường Ball : kim loại màu đen mờ, Ø18 cm, 630000205    
Đèn sàn MR : kim loại màu xanh đậm , H140 cm, 650001722

Giấc ngủ có vai trò rất lớn để phục hồi sinh lực và làm mới tinh thần. 
Giường ngủ theo phong cách Bắc Âu được các nhà thiết kế chú trọng 

sáng tạo không chỉ mang vẻ thanh lịch, đương đại mà còn nhấn mạnh 
sự mềm mại và cảm giác an toàn. 

K H Ô N G  G I A N  R I Ê N G  T Ư  
V À  Ấ M  Á P
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Ghế ăn Moon : PP màu kem đậm, W51.5 x D58 x H80.5 cm, 650001281 Giường Sandton : vải rio màu xám 
nhạt, W149 x D233 x H99 cm, 830000180 Tủ Spicy : gỗ màu xám, W100 x D45 x H83.1 cm, 830000110  
Đèn sàn Ball G9  : kim loại màu đen, H130 cm, 650000364
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GỌN GÀNG  
VÀ TRANG NHÃ



Sofa Boyd 1 chỗ : vải nhung màu xám đậm, W80 x D86 x H101 cm, 650001409 Bàn bên Tipton : kính màu khói 
Ø45 x H50 cm, 650001256 Giường Contessa : vải nhung màu xám đậm, W186 x D217 x H122.5 cm, 830000055    

Đèn Bàn Amalie : vải màu đen, H42.5 cm, 630000029

Chiếc giường Contessa và ghế Boyd như một minh chứng thú vị về độ 
bao quát của phong cách nội thất Bắc Âu. Những nút nhấn và đường 
cong mang hơi hướng tân cổ điển ở phần đầu giường và lưng ghế hài 
hoà trên nền không gian cô đọng với tông màu xám - trắng chủ đạo. 
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Một trong những cách bố trí phòng ngủ đậm chất phóng khoáng Bắc Âu với tính ngẫu 
hứng trong hình ảnh nhưng hoàn thiện về công năng. Ở tâm điểm là chiếc giường 
Palima được thiết kế như bệ đỡ căng đầy sự êm ái, một món quà dành riêng cho 
những giấc ngủ ngon và niềm vui thích trong góc sống riêng tư nhất của ngôi nhà.

Giường Palima : vải rio màu xám cát, W206 x D241 x H92.5 cm, 830000057 Sofa Bloom 2.5 chỗ : vải holly màu xanh lá, 
W190 x D84 x H80 cm, 650001304   Bàn bên Tipton : kính màu khói, Ø45 x H50 cm, 650001256 Đèn bàn Klassik :  
kim loại màu đen, H60 cm, 630000190



112 113
Giường Canley : vải corsica màu xám đậm, W192 x D216.5 x H90.5 cm, 830000144 Bàn café Ortiz : gỗ màu đen, W60 x D60 x H45 cm, 650001830  
Ghế thư giãn Cazar : PU màu đen, W69 x D80 x H90.5 cm, 650001664   Đèn sàn Ofice : kim loại màu đen, H140 cm, 650001724
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Các sản phẩm trang trí là phần không thể thiếu trong một không gian nội thất. 
Các tác phẩm tranh và tượng, đèn, thảm, gối, bình hoa... giúp hoàn chỉnh một 
góc hay cả căn nhà. Chúng thêm hình khối, màu sắc và các chất liệu phong phú 
khác nhau tạo hiệu ứng thẩm mỹ cũng như bộc lộ cá tính của chủ nhân căn 
nhà, giúp kết nối các khu vực và đồ đạc làm cho không gian nội thất trở nên 
hoàn chỉnh và chặt chẽ.
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Sofa Amery góc phải, da santos màu caramel, W317xD262xH89 cm(cm), 830000039 Sofa Stylo 3 chỗ, da santos màu nâu, W201xD89xH79 (cm), 650001310 Sofa Stylo góc phải, da santos màu đen, W221xD150xH79 (cm), 830000150Sofa Kenora 3 chỗ, PU màu xám đá, W220xD84xH86 (cm), 650001581 

Sofa Kenora 1 chỗ, PU màu xám đá, W102xD84xH86 (cm), 650001580

Sofa Charlietown 3 chỗ, vải holly màu xám cát, W219xD88xH78 (cm), 650000239 Sofa Talida trái, da santos  màu nâu, W266xD163xH84 (cm), 830000041

Sofa Horsens góc phải, da bò màu kem, W303xD176xH60 (cm), 830000218

Sofa Sunderland 3 chỗ, vải portland màu xám nhạt, W199xD86xH82.5 (cm) 650000203 Sofa Sunderland góc phải, vải portland màu xanh dương, W242xD153xH83 (cm) 830000128

Sofa Bliss 3 chỗ, vải dallas màu xám cát, W206xD83xH80 (cm), 650000207 Sofa Bloom 2.5 chỗ, vải holly màu xanh lá, W190xD84xH80 (cm), 650001304 Sofa Doria 2 chỗ, vải holly màu xanh lá, W150xD83xH83 cm (cm), 650000735
Sofa Doria 1 chỗ, vải corsica màu xanh ôliu, W83xD83xH83 (cm), 650000236

Sofa Avio góc phải, vải chile màu xám bạc, W268xD162xH82 (cm), 830000160 Sofa Montgomery 3 chỗ, da santos  màu đen, W232xD95xH82 (cm), 650000210Sofa Anniston 3 chỗ, vải corsica màu xám đậm, W213xD83xH82 (cm), 650000183 Sofa Orlando 3 chỗ, da santos  màu đen, W229xD94xH84.5 (cm), 650001458
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Sofa Fyn góc trái, da santos  màu nâu, W293xD164xH72 (cm), 830000231

Sofa Arlington 3 chỗ, vải dallas màu xanh đậm, W236xD94xH85 (cm), 650000215 Sofa Arlington 1 chỗ, vải dallas  màu xanh đậm, W120xD94xH85 (cm), 650000415

Sofa Wellington phải, vải chile màu xám, W293xD223xH85 (cm), 830000147 Sofa Yakima phải, da santos  màu đen, W302xD162xH84 (cm), 830000187

Sofa Canberra 3 chỗ, vải dallas màu xám đậm, W234xD92xH80 (cm), 650001687 Sofa Cincinnati góc trái, vải dallas màu xanh đậm, W251xD164xH72 (cm), 830000211

Sofa Kamma 2 chỗ, vải town màu xám nhạt, W165xD89xH105 (cm), 650001228 

Sofa Kamma 1 chỗ, vải town  màu xám nhạt, W84xD89xH105 (cm), 650001229
Sofa Ameria góc phải, da bò màu kem đậm, W286xD158xH85 (cm), 830000219 Sofa Walden 3 chỗ, vải Corsica màu xanh ôliu, W197xD91xH81.5 (cm), 650000882

Sofa Boyd 3 chỗ, vải nhung màu xám đậm, W215.5xD87xH78 (cm), 650001408
Sofa Boyd 1 chỗ, vải nhung màu xám đậm, W80xD86xH101 (cm), 650001409

Sofa Momo 2 chỗ, vải nhung màu xanh dương đậm, W182xD95xH69 (cm), 650001799 Sofa Talida góc U, vải chile màu nâu, W340xD245xH84 (cm), 830000162 Sofa Norwich góc trái, vải chile màu xám nhạt, W232xD146xH85 (cm), 830000137

Sofa Birmingham trái, vải holly màu xanh lá, W250xD160xH73 (cm), 830000087 Sofa Nevada trái, PU màu xám đá, W280xD233xH79 (cm), 830000168
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Sofa giường Avellino vải corsica màu xám đậm W214xD89xH90(cm), 830000141

Sofa giường Bliss vải holly  màu xám W224xD107xH85(cm), 650001689

Sofa giường Diano vải town màu xám nhạt W220xD96.5xH83(cm), 650000249

Sofa giường Gozzano vải town màu xám W195xD110xH91.5(cm), 650000250
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Sofa giường Perugia Pu màu đen W198xD95xH87(cm), 650001264 Sofa giường Cremona vải rio màu xám kaki, W192xD98xH87(cm), 650000252

Sofa giường Campania vải sawana màu xám nhạt W196.5xD100xH85(cm), 650000251
Sofa giường Faith vải town màu xanh đậm W196xD98xH91(cm), 650001265
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Bàn café Casia kính màu đồng, 
Ø80x40(cm), 830000118 

Bàn bên Casia kính màu 
đồng,Ø40x50(cm), 830000019

Bàn café Gina kính màu đồng, 
Ø80x40(cm), 650000992 

Bàn bên  Gina kính màu đồng, 
Ø50x45(cm), 650000993

Bàn café Bilbao mặt bàn veneer vân gỗ 
tần bì, Ø93x43(cm), 650000132

Bàn bên  Bilbao mặt bàn veneer vân gỗ 
tần bì, Ø56x56(cm), 650000133

Bàn café Alisma đá màu trắng 
Ø80x46(cm), 830000122

Bàn café Elise gỗ Sồi màu trắng 
W116xD58xH42(cm), 650000256

Bàn café Prunus đá cẩm thạch màu trắng,  
Ø80x46.4(cm), 830000047 

Bàn bên  Prunus đá cẩm thạch  màu trắng, 
Ø55x42.5(cm), 830000046

Bàn café Tipton kính màu khói 
Ø75xH45(cm), 650001257 

Bàn bên Tipton kính màu khói 
Ø45xH50(cm), 650001256

Bàn café Heaven kính trong, 
Ø82x40(cm), 650001397 

Bàn bên  Heaven kính trong, 
Ø50x55(cm), 650001398

Bàn café Sunmoon kính  màu đồng,  
Ø76 x 45(cm) / Ø58 x 40(cm) 830000017

Bàn café Tinka kính trong 
W105xD55xH36.5(cm), 650001000

Bàn bên Bolton kính màu đồng 
W45xD45xH50(cm), 830000117

Bàn bên Elise gỗ  màu trắng 
W50xD50xH55(cm), 650001471

Bàn café Plector B mặt veneer gỗ óc chó 
W103xD95xH41(cm), 830000079 
 

Bàn góc Plector B mặt veneer gỗ óc chó 
W84xD77xH34(cm), 830000078 

Bàn café Abin gỗ màu trắng, 
Ø90x42(cm), 650000372

Bàn bên  Abin gỗ màu trắng, 
Ø50x50(cm), 650000303

Bàn café Kolding kính trong 
W110xD60xH35(cm), 650001835

Bàn bên  Kolding kính trong 
W42/38/34xD42/38/34xH42/38/34(cm), 
650001833

Bàn café Monti kính màu khói 
W120xD60xH40(cm), 650001829

Bàn console Monti kính trong 
W140xD40xH75(cm), 650000475

Bàn bên  Cross kính  màu Đen, 
Ø55x45(cm), 650001009

Bàn bên  Cross kính  màu Đen 
W50xD50xH45(cm), 650001007

Bàn café Bran đá màu trắng 
W120xD60xH35(cm), 830000126

Bàn bên Bran đá màu trắng 
W50xD50xH51(cm), 830000126

Bàn café Goldington mặt gỗ sồi màu tự 
nhiên Ø80xH45(cm), 830000209 

Bàn bên Goldington mặt gỗ sồi màu tự 
nhiên Ø45xH55(cm), 830000210
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Bàn bên Hixon kim loại màu đen, 
Ø38.5x50(cm), 650001246

Bàn café Katrine kính màu khói 
W115xD69xH45(cm), 830000223

Bàn café Stavanger gỗ sồi màu đen 
W125xD70xH50(cm), 650000980

Bàn café Ortiz gỗ màu đen 
W60xD60xH45(cm), 650001830

Bàn café Century mặt phủ veneer sồi 
màu tự nhiên, W115xD60xH42(cm), 
650000371

Bàn café Stavanger gỗ sồi màu đen 
Ø90xH50(cm), 650000981

Bàn café Tess gỗ màu trắng 
W120xD60xH45(cm), 650001399

Bàn café Loke kính màu khói 
Ø120xH36(cm), 830000225

Bàn café Bolton kính màu vân đá 
W100xD55xH43(cm), 830000154

Bàn bên Slop kim loại màu đen, 
Ø40x58.4(cm), 650001249

Bàn bên Clipston kim loại màu xám, 
Ø38.5x46(cm), 650001248

Bàn café Eliptical sợi thủy tinh  màu 
trắng W100xD70xH32(cm), 650000146

Bàn café Barnsley mặt veneer sồi 
W84xD77xH48(cm), 830000138

Ghế thư giãn Astro vải corsica màu xám nhạt, 
W76xD74xH82(cm), 650001463

Ghế thư giãn Carrera PU  màu đen, 
W60xD79xH87(cm), 650000874

Ghế thư giãn Astro vải rio màu xám cát, 
W76xD74xH84.5(cm), 650000280

Ghế thư giãn Cazar PU màu nâu nhạt, 
W69xD78.5xH90.5(cm), 650000869

Ghế thư giãn Balfour da santos màu đen, 
W88xD90xH109(cm), 830000065

Ghế thư giãn Colusa vải holly  màu xám , 
W74xD87xH94(cm), 650001302

Ghế thư giãn Rylee vải town màu xám đậm, 
W75xD77xH95(cm), 650000233 

Ghế thư giãn Roxley vải sawana màu xám , 
W76xD96xH106(cm), 650001688

Ghế thư giãn Tub PU màu đen, 
W72xD74xH74(cm), 650001241

Ghế thư giãn Amsterdam vải holly  màu xanh lá, 
W49xD71xH109(cm), 650001813

Ghế thư giãn Westield vải chile  màu xám nhạt, 
W77xD89xH109(cm), 650001686

Ghế thư giãn Annora vải calmeo  màu xám nhạt, 
W70xD109xH106(cm), 650000231

Bàn bên Alisma kính màu vân đá 
W45xD45xH50(cm), 650001394

Bàn café Bran kính màu đen 
W100xD100xH33(cm), 830000125
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Ghế thư giãn Alura vải calmeo màu xám đậm, 
W74xD111xH110(cm), 650000230

Ghế thư giãn Ramsey vải holly màu xám , 
W72xD67xH76(cm), 650001273

Ghế thư giãn Tranby vải stuart màu xám đậm, 
W66xD118xH113(cm), 650001242

Ghế thư giãn Chisa vải corsica  màu xám nhạt, 
W74xD73xH83(cm), 650001274

Ghế thư giãn Budapest vải nhung màu xanh đậm, 
W60xD45xH78(cm), 650001814

Ghế thư giãn Winston da santos màu caramel, 
W105xD90xH98(cm), 830000221

Đôn Rialto vải nhung màu xám đậm 
Ø80xH40(cm), 650000430

Đôn April vải nhung màu xanh đậm 
Ø58xH42.5(cm), 650001407

Ghế thư giãn Cazar PU màu đen, 
W69xD80xH90.5(cm), 650001664

Ghế thư giãn Cazar vải vic màu xanh biển, 
W69xD85xH90.5(cm), 830000182

Dining chair & barstool

Ghế ăn Carmen PU màu nâu nhạt, 
W48.5xD63xH87.5(cm), 650000870

Ghế ăn Grace vải corsica màu xám nhạt, 
W56xD52xH76(cm), 650000481

Ghế ăn Nora PU màu nâu nhạt, 
W58xD58xH84(cm), 650000247

Ghế ăn Story PP màu trắng, 
W46xD54xH80.5(cm), 650001283

Ghế ăn Andrew da ép màu xám cát, 
W46xD57.5xH90(cm), 650000284 

Ghế ăn Avanja vải corsica màu xám đậm, 
W47xD57xH87(cm), 650000285

Ghế ăn Batilda PU màu nâu nhạt, 
W48xD53.5xH82(cm), 650001277

Ghế ăn Capone PU màu nâu 
W47xD55.5xH84 cm, 650001275

Ghế ăn Eva PU màu đen,  
W45xD50.5xH85(cm), 650001663

Ghế ăn Dima PU màu trắng, 
W48.5xD55xH84(cm), 650000875

Ghế ăn Tove vải spy màu xám nhạt, 
W51.5xD56xH79(cm), 650001821

Ghế ăn Gongli gỗ màu đen, 
W50xD49xH85(cm), 650001691

Ghế ăn Moon PP màu kem đậm, 
W51.5xD58xH80.5(cm), 650001281

Ghế ăn Sing vải anthracite màu xám đen, 
W50xD50xH78.5(cm), 650001284

Ghế ăn Wilma PU màu đen, 
W44.5xD56xH84(cm), 650001286

Ghế ăn Nelson vải spy màu xám nhạt, 
W56xD54xH76(cm), 650001276
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Ghế ăn Mitzie vải holly màu xám, 
W63xD46.5xH80(cm), 650001818

Ghế ăn Lola vải vic màu vàng đồng, 
W58xD59.5xH82(cm), 650001817

Ghế ăn Batilda vải town màu hồng 
nhạt, W48xD55xH82.5(cm), 650000487

Ghế làm việc Nora PU  màu nâu, 
W58xD57xH83.5(cm), 650001473

Ghế ăn Corpus vải rio màu xám đậm, 
W53xD54xH77(cm), 650000983

Ghế bar Andrew da ép màu đen, 
W45xD50xH100(cm), 650000286

Ghế ăn Emilia vải darin màu xanh lam, 
W57xD61xH83(cm), 650001474

Ghế ăn Tivoli PU  màu cam,  
W48xD53xH82.5(cm), 650001822

Ghế bar Hector PU màu nâu, 
W34.5xD32xH77(cm), 650000445

Ghế bar Grace PU màu nâu 
W46.5xD55xH98(cm) 650000292

Ghế bar Valerie PU  màu đen, 
W47xD39.5xH111(cm), 650000295

Ghế bar Avanja vải corsica màu xám đậm  
W43xD50xH106(cm), 650000253

Ghế ăn Maddox PU màu xám, 
W44xD61xH96.5(cm), 830000119

Ghế ăn Karla vải holly màu xám cát, 
W44xD55.5xH88(cm), 650001278

Ghế ăn Megan PU màu đen, 
W46.5xD58.5xH89(cm), 650000281

Bàn ăn Marte phủ veneer sồi, W180/270xD102xH76(cm), 830000037
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Bàn ăn Town gỗ màu trắng, W190/240xD100xH75(cm), 830000140

Bàn ăn Bristol gỗ màu trắng, W126/166/206xD80xH75(cm), 650000141

Bàn ăn Brick gỗ trắng / walnut, W160/210xD90xH75(cm), 830000155

Dining table



Bàn ăn Tarifa đá cẩm thạch màu trắng, Ø110xH75(cm), 830000239
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Bàn ăn Asama kính trong, W140xD80xH75(cm), 830000229

Bàn ăn Elise gỗ màu trắng, W140xD90xH74(cm), 830000174

Bàn ăn Monti kính trong, W180xD90xH75(cm), 650000134

Bàn ăn Connect mặt phủ veneer sồi màu tự nhiên, W160xD90xH74.5(cm), 830000142

Bàn ăn Cantara gỗ màu trắng, W200/280xD100xH75(cm), 830000018

Bàn ăn Brick gỗ màu trắng, W180/230xD90xH75(cm), 830000038 Bàn ăn Century mặt phủ veneer sồi màu tự nhiên, W160xD90xH75.3(cm), 650000140 Bàn ăn Heaven kính trong, Ø119xH75.5(cm), 830000157

Bàn ăn Leba kính màu đen, W165/215xD90xH76(cm), 830000189



Tủ đầu giường phải Tri gỗ màu xám đen, W65xD45xH48(cm), 650001875Tủ đầu giường trái Tri gỗ màu xám đen, W65xD45xH48(cm), 650001876

Tủ Tri gỗ màu xám đen, W160xD53xH81(cm), 650001874 Tủ Tri gỗ màu xám đen, W180xD45xH72(cm), 650001873

Giường Mineola vải nhung màu xám, W173.5xD230xH111(cm), 830000226

Bed

Giường Canley vải corsica màu xám đậm, W192xD216.5xH90.5(cm), 830000144 Giường Contessa vải nhung màu xám đậm, W186xD217xH122.5(cm), 830000055
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Giường Sandton vải rio màu xám nhạt, W149xD233xH99(cm), 830000180

Giường Charlietown vải holly xám cát, W236xD241xH109(cm), 830000051 Giường Abilene vải rio màu xám nhạt, W180xD221xH96(cm), 830000227

Giường Selma vải sawana màu xám, W157xD215xH95(cm), 830000181

Giường Palima vải rio màu xám cát, W206xD241xH92.5(cm), 830000062 Giường Kelly B vải holly màu xám, W196.5xD232xH97.5(cm), 830000146

Tủ bên Marte phủ veneer sồi, W180xD44xH84(cm), 650000144

Storage



Tủ bên Connect phủ veneer sồi, W200xD42.4xH67.2(cm), 830000166

Tủ TV Century phủ veneer sồi màu tự nhiên, W160xD38xH43(cm), 650000142Tủ bên Century phủ veneer sồi màu tự nhiên, W180xD45xH71(cm), 650000143

Tủ TV Connect phủ veneer sồi, W200xD42xH45.5(cm), 830000143

Tủ bên Elise gỗ màu trắng, W194xD45xH83(cm), 830000013 Tủ TV Elise gỗ màu trắng, W180xD45xH46(cm), 830000016
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Đèn treo Bristol thuỷ tinh màu vàng 
đồng thau, Ø8(cm), 650000155

Đèn treo Ideeal kim loại màu đen mờ, 
Ø25(cm), 630000711

Đèn treo Kolorit kim loại màu trắng / xám, 
Ø20(cm), 630000713

Đèn treo Kobe thuỷ tinh màu trắng mờ, 
Ø30 (cm), 650000276

Đèn treo Fabian : kim loại màu đen, 
62 cm, 650001519

Đèn treo Ball kim loại màu vàng đồng, 
Ø18(cm), 650000153

Đèn treo Jaws kim loại màu đen, 
Ø26(cm), 630000026

Đèn treo Shape 1 thuỷ tinh màu trắng , 
Ø30(cm), 630000715

Đèn treo Klassik kim loại màu vàng 
đồng thau, Ø22(cm), 630010102

Đèn treo Cool Chandelier kim loại màu 
đen mờ, Ø11.5(cm), 650000605

Đèn treo Ice Crystal thuỷ tinh màu 
trắng , Ø20(cm), 630000025

Đèn treo Benjamin kim loại màu xám mờ, 
Ø22(cm), 650000154

Đèn treo Hitchcock kim loại màu đen mờ, 
Ø87(cm), 650000152

Đèn treo Cohen kim loại màu xanh petrol, 
Ø16(cm), 630000184

Đèn treo Buzz kim loại màu đen, 
Ø29(cm), 630000023

Đèn treo Nice kim loại màu đen, 
Ø27(cm), 630000187

Lamp
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Đèn treo Cora thuỷ tinh màu đồng / đen, 
Ø20(cm), 650000749

Đèn treo Simple Shade kim loạisơn 
xanh dương, Ø14(cm), 630000028

Đèn treo Mega kim loại màu copper, 
Ø38x48(cm), 650000758

Đèn treo Champ kim loại màu alumin, 
Ø30(cm), 650001727

Đèn bàn Ball G9 kim loại màu đen, 
45(cm), 650000277

Đèn treo Casper kim loại màu vàng đồng 
Ø16(cm), 650000748

Đèn treo Soft Dog kim loại màu xám đậm,  
Ø46(cm), 650000373

Đèn treo Honey : thuỷ tinh màu khói, 
Ø26x40 cm, 650001879

Đèn treo Trumpet kim loại màu đen mờ,  
50(cm), 650000150

Đèn treo Silk thuỷ tinh màu trắng , 
Ø20(cm), 650001887

Đèn treo Ball multi kim loại màu 
chrome, Ø18(cm), 630000556

Đèn treo Grace thuỷ tinh màu xám ,  
Ø30(cm), 650000754

Đèn treo Freja thuỷ tinh màu vàng / xám, 
Ø6x20 (cm), 650001502

Đèn treo Snowball sứ màu trắng , 
Ø22.5(cm), 650001521

Đèn treo Reno : kim loại màu đen mờ, 
Ø38 cm, 650000151

Đèn treo Kyoto thuỷ tinh màu xám , 
Ø30(cm), 650001517

Đèn treo Industry kim loại màu đen, 
Ø28(cm), 650001498

Đèn bàn Daddy Longleg  màu đen, 
Ø40cm, 88(cm), 800000150

Đèn bàn Sphere kim loại màu đen mờ, 
36.2(cm), 650000609

Đèn bàn Arrow copper màu đen, 
41.5(cm), 650001496

Đèn bàn Hitchcock kim loại màu đen, 
50 cm(cm), 650000612

Đèn bàn Fabian đế bê tông,màu trắng/
đen, 20(cm), 650001520

Đèn Bàn Amalie : vải màu đen,  
Ø12cm, 42.5(cm), 630000029

Đèn bàn Plain vải màu trắng ,  
Ø24cm, 18(cm), 650001499

Đèn bàn Tricot kim loại màu trắng mờ, 
32(cm), 650000613

Đèn bàn Pen kim loại màu đỏ, 
13.7(cm), 650001509

Đèn bàn Venice kim loại màu trắng , 
Ø22cm, 43.5(cm), 630000192

Đèn bàn Column thuỷ tinh màu khói, 
Ø22(cm), 650000148

Đèn bàn Klassik kim loại màu đen, 
60(cm), 630000190

Đèn bàn Fabian kim loại màu đen mờ, 
45(cm), 650000608

Đèn bàn Job kim loại màu xám mờ, 
Ø13cm, 68(cm), 650000366 

Đèn bàn Bombast Tab bê tông màu trắng , 
Ø20cm,26(cm), 650000147
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Đèn bàn Ofice kim loại màu đen, 
50.3(cm), 650001723

Đèn sàn Shower Mega kim loại màu 
trắng , 170(cm), 800000107

Đèn sàn Giraffe kim loại màu đen, 
140(cm), 630000664

Đèn sàn  Dady Longleg kim loại màu đen, 
162(cm), 800000152

Đèn sàn Industry kim loại màu xám mờ, 
145(cm), 630000717

Đèn bàn Nice vải màu đen, 
55(cm), 800000151

Đèn sàn Venice kim loại màu trắng , 
162(cm), 630000201

Đèn sàn Job kim loại màu xám, 
158(cm), 630000037

Đèn sàn  Ball Double kim loại màu đen, 
160(cm), 800000104

Đèn sàn Klassik kim loại màu đen, 
140(cm), 630000199

Đèn bàn MR kim loại màu đen, 
44(cm), 650001718

Đèn bàn Silk thuỷ tinh màu trắng , 
56(cm), 650001888

Đèn sàn Amalie : vải màu đen, 
145(cm), 630000036

Đèn sàn  Hideout gỗ sồi màu trắng , 
164(cm), 800000105

Đèn sàn  Ball G9 kim loại màu đen, 
130(cm), 650000364

Đèn bàn Honey thuỷ tinh màu khói, 
Ø26x38(cm), 650001878

Đèn sàn Flex kim loại màu đen mờ, 
150(cm), 630000719

Đèn sàn Splitit màu trắng ,  
181(cm), 800000154

Đèn sàn  Silk thuỷ tinh màu trắng , 
150(cm), 650001889

Đèn sàn Honey thuỷ tinh màu khói, 
177(cm), 830000192

Đèn tường Ball kim loại màu chrome, 
12(cm), 630000206

Đèn sàn Sixty : kim loại màu đen, 
180 cm, 630000718

Đèn sàn MR kim loại màu đen, 
140(cm), 650001721

Đèn tường Ofice kim loại màu đen, 
29(cm), 650001884

Đèn sàn Ofice kim loại màu đen, 
140(cm), 650001724

Đèn tường Chill kim loại màu chrome, 
25(cm), 650001714

Đèn sàn  Hitchcock kim loại màu đen, 
150(cm), 650000611

Đèn sàn  Fabian kim loại màu đen, 
158(cm), 650001518

Đèn sàn  Lobby vải màu đen, 
182.5(cm), 800000106

Đèn sàn Nice vải màu đen, 
155(cm), 800000153

Đèn sàn  Plain vải màu trắng , 
151(cm), 830000170

Đèn sàn  Arrow vải màu đen,  
151(cm), 650001497
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Thảm Mariko 100% len màu xám 
W170xD240(cm), 650000019

Thảm Memo 98 % NZ len / 2 % 
polyester màu trang trí họa tiết 
W170xD240(cm), 650000011

Thảm Meta 100% len màu đen 
W170xD240(cm), 650000003

Thảm Smirra 85% len / 15% viscose 
màu nâu đỏ. 
W170xD240(cm), 650001033

Thảm Romina 100% len 
trang trí họa tiết 
W170xD240(cm), 650001550

Thảm Molteno 60% len / 40% viscose  
màu xám đá.  
W170xD240(cm), 650001740

Thảm Regatta 100% len màu be 
W170xD240(cm), 630000283 
W200xD300(cm), 630000654

Thảm Varese 60% len / 40% viscose  
màu xám,  
W170xD240(cm), 650001738

Thảm Zelbio 100% len màu trắng / đen 
W170xD240(cm), 650001548 
W200xD300(cm), 650001547 

Thảm Elliot 100% len màu trắng/đen 
W170xD240(cm), 650000017

Thảm Poraka  95% len 5%  
nylon màu heather
W80xD250(cm), 650001528

Thảm Rainbow 100% len màu heather 
W170xD240(cm), 650000020

Thảm Fuller  50% len / 50% viscose 
màu xám nhạt,  
W170xD240(cm), 650001543  
W200xD300(cm), 650001544

Thảm Tetris 100% len trang trí họa tiết  
W170xD240(cm), 630000285

Thảm Arco 70% len/ 30% viscose  màu 
bourdeaux, 
W170xD240(cm), 650001737

Thảm Reined 100% len màu be 
W170xD240(cm), 630000014

Thảm Florentine 50% len / 50% 
viscose màu trang trí họa tiết, 
W170xD240(cm), 650001546

Thảm Tile 100% len 
trang trí họa tiết 
W200xD300(cm), 650000388

Thảm Comfort 100% NZ len màu bạc 
W170xD240(cm), 650001731

Thảm Burano 100% len màu metal, 
W170xD240(cm), 650001739

Thảm Leus 100% len  
trang trí họa tiết 
W170xD240(cm), 650000015

Thảm Asko 90% len/ 10% cotton 
màu trắng ngà 
W170xD240(cm), 650000018

Thảm Luzern 100% len màu trắng 
W200xD300(cm), 630000013

Thảm Lagos 90% len / 10% lax 
trang trí họa tiết. 
W170xD240(cm), 650001552

Thảm Margit 100% len  
trang trí họa tiết 
W170xD240(cm), 650000602

Thảm Arguto 95 % len / 5% viscose  
màu trang trí họa tiết, 
W200xD300(cm), 650000597

Thảm Lubo 100% NZ len màu xanh dương 
W170xD240(cm), 650000012

Thảm Cordoba 100% len màu xám 
W160xD230(cm), 650001732

Thảm Colmena 100% len 
trang trí họa tiết 
W170xD240(cm), 630000006

Thảm Acacia 100% len màu xám 
W170xD240(cm), 630000003 
W200xD300(cm), 630000004

Thảm Ajo 100% len màu xám 
W170xD240(cm), 630000278 
W200xD300(cm), 630000279

Thảm Graphic 100% NZ len 
trang trí họa tiết 
W170xD240(cm), 650001549

Rug
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Thảm Ambrosia 100 % viscose màu 
trang trí họa tiết, 
W170xD240(cm), 650001029

Thảm Boa 60% len / 40% viscose màu be 
W170xD240(cm), 630000286

Thảm Lucens 100 % viscose màu xám, 
W170xD240(cm), 630000677 
W200xD300(cm), 630000011

Thảm Plenty 60% len / 40% viscose 
màu xám đá,  
W170xD240(cm), 630000284

Thảm Livia 100 % viscose màu xanh, 
W170xD240(cm), 650001734

Thảm Shimo 100 % viscose màu xám, 
W170xD240(cm), 650001551

Thảm Summit 95 % len / 5% viscose 
màu vàng mustard,  
W170xD240(cm), 650001031

Thảm Berino 100% polyester màu bạc, 
W170xD240(cm), 650001037

Thảm Akinori 100 % viscose màu xanh lá, 
W170xD240(cm), 650001530

Thảm Almeria 100 % viscose màu be, 
W170xD240(cm), 650000004

Thảm Bita 70% len / 30% viscose 
màu trang trí họa tiết 
W170xD240(cm), 650000008 

Thảm Momento 100 % viscose màu 
vàng mustard, 
W170xD240(cm), 650001525

Thảm Ronaldo 40 % len / 60% 
polyester màu xám, 
W170xD240(cm), 630000016 
W200xD300(cm), 630000017

Thảm Aimi 100 % viscose màu xám than, 
W170xD240(cm), 650001524

Thảm Pennello 100 % viscose màu 
trang trí họa tiết, 
W170xD240(cm), 650001526

Thảm Sachi 50% len / 50% viscose 
màu heather,  
W170xD240(cm), 650001537

Thảm Nelly  70% viscose, 30% len  màu bạc, 
W170xD240(cm), 650001743

Thảm Aki 100 % viscose màu xám than, 
W140xD200(cm), 650000601

Thảm Artist 100 % viscose màu trang 
trí họa tiết, 
W170xD240(cm), 650001523

Thảm Chifa 85% len / 15% viscose  
màu xám cát
W170xD240(cm), 650000007 

Thảm Cover 100 % viscose màu rose, 
W170xD240(cm), 650000387

Thảm Farao 55% NZ len / 45% viscose 
màu trắng
W170xD240(cm), 650000002

Thảm Fauna 100 % viscose màu navy , 
W170xD240(cm), 650000598

Thảm Justin 35% len /35% cotton/30% 
vicose màu xám  
W170xD240(cm), 650001535

Thảm Feather 100 % viscose màu 
trang trí họa tiết, 
W170xD240(cm), 650001541

Thảm Pazzo 50 % len / 50 % viscose 
màu xanh biển 
W170xD240(cm), 650000446

Thảm Edge 100 % viscose màu rượu, 
W200xD300(cm), 650000385

Thảm Graduation 75 % len / 
25 % viscose màu ngọc bích 
W200xD300(cm), 630000009

Thảm Combination 100 % viscose 
màu đào,  
W170xD240(cm), 630000007

Thảm Catania 50% len / 50% viscose 
màu ngọc lam 
W170xD240(cm), 650001536

Thảm Valence 100 % viscose màu xanh, 
W170xD240(cm), 650001745

Thảm Fade da màu xám, 
W170xD240(cm), 630000001
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Thảm Brilliant da màu xám, 
W170xD240(cm), 630000000

Thảm Opal da màu đen, 
W170xD240(cm), 650000000

Thảm Pyramid da màu trắng / đen, 
W170xD240(cm), 650001527

Thảm Satomi 95% wool / 5% 
viscose màu trang trí họa tiết, 
W170xD240(cm), 650001531

Thảm Freya 95% wool / 5% viscose  
màu trang trí họa tiết, 
W200xD300(cm), 650001529

Thảm Kisho 100% POLYESTER màu xám, 
W200xD300(cm), 650001539

Thảm Maltino 100% polyester màu xám, 
W170xD240(cm), 630000015 
W200xD300(cm), 650001534

Thảm Jasmine da màu xám, 
W170xD240(cm), 630000002

Thảm Gallery da màu trắng / đen, 
W170xD240(cm), 650001545

Thảm Gelato da màu xám, 
Ø150(cm), 630000276
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