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Việt Đức Home là một thương hiệu hoạt động kinh
doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất gia công 
và phân phối Nội thất, Cửa và Phụ kiện cho ngành cửa. 
Với bề dầy về kinh nghiệm và năng lực trong thiết kế – 
tư vấn giám sát – thi công lắp đặt qua nhiều công trình 
từ nhà phố, biệt thự căn hộ cao cấp, penhouse, văn 
phòng, nhà hàng, khách sạn, khu nghĩ dưỡng cao cấp.

Sản phẩm của chúng tôi đa dạng về màu sắc và mẫu 
mã cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với xu hướng 
thiết kế và trang trí cho ngôi nhà hiện đại, sang trọng 
của gia đình bạn. Sản phẩm chất lượng cao, uy tín, giá 
rẻ hợp lý, phục vụ tận  tình chu đáo, hậu mãi tốt.

 
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

–  Hợp tác đôi bên cùng có lợi
–  Khách hàng là trung tâm
–  Tận tâm phục vụ chu đáo
–  Dịch vụ chất lượng, uy tín và hậu mãi tốt
–  Đoàn kết, phát triển bền vững và lâu dài.
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TỦ BẾP
Ngày nay, nhà bếp được xem là trái tim 
của ngôi nhà, do đó ý tưởng về một không 
gian bếp rộng rãi, đầy đủ công năng và 
đưuợc kết nối liền mạch sang các khu vực 
sinh hoạt chung và ăn uống tạo nên một 
không gian thông thoáng và tận dụng 
được tối đa diện tích của ngôi nhà. Ngày 
nay khi cuộc sống càng được nâng cao 
thì người ta càng chú ý đến không gian 
bếp trong nhà, bởi vì không chỉ đơn thuần 
là nơi để người phụ nữ thể hiện vai trò.
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VD-TB01
TỦ BẾP

Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W4400 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W3750 x D370 x H700
3. Đảo bếp
    - W2850 x D950 x H850
4. Tủ cao
    - W1650 x D580 x H2200
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VD-TB02
TỦ BẾP

Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W3000 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W3000 x D370 x H700
3. Đảo bếp
    - W2300 x D580 x H850
4. Bàn đảo
    - W2300 x D450 x H25
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VD-TB03
TỦ BẾP

Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W2200 x D580 x H850
    - W1800 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W1500 x D370 x H700
    - W1800 x D370 x H700
    - W2250 x D350 x H350
3. Đảo bếp
    - W1400 x D750 x H850
4. Bàn đảo
    - W1500 x D300 x H25
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VD-TB04
TỦ BẾP

Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W6550 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W5000 x D370 x H700
    - W5000 x D370 x H400
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VD-TB05
TỦ BẾP
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Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W1800 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W1800 x D370 x H700
3. Đảo bếp
    - W2200 x D950 x H850
4. Tủ cao
    - W2300 x D580 x H2200



Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W3300 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W900 x D370 x H700
3. Tủ cao
    - W1250 x D580 x H2200
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VD-TB06
TỦ BẾP
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Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W4400 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W4400 x D370 x H700
3. Đảo bếp
    - W2100 x D1150 x H850
4. Tủ cao
    - W1200 x D580 x H850

VD-TB07
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VD-TB08
TỦ BẾP

Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W3650 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W1350 x D370 x H700
3. Tủ cao
    - W650 x D580 x H2200
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NẤU NƯỚNG LÀ HƯỞNG THỤ
Dựa trên ý niệm tạo ra trải nghiệm nấu nướng thoải mái và vui vẻ, chúng tôi cho ra đời 
các bộ sưu tập với những đặc điểm nổi bật như: tiện nghi và thông minh. Luồng hoạt 
động trong gian bếp được tối ưu hóa nhờ Dynamic Space.

Phương pháp sắp xếp vòng luân chuyển thực phẩm một cách khoa học từ khu lưu trữ 
đến khu sơ chế và khu nấu. Bên cạnh đó, khả năng điều hòa không khí của gỗ tự nhiên 
sẽ mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và thư thái khi ở trong bếp. Gỗ còn có ưu 
điểm ít bám bụi nên việc lau chùi, vệ sinh trở nên dễ dàng và không tốn nhiều thời gian.
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Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - W3925 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W3925 x D370 x H700
3. Tủ cao
    - W2250 x D580 x H2200

VD-TB09
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VD-TB10
TỦ BẾP

Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - 1700 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W2400 x D900 x H850
    - W2100 x D400 x H850
3. Tủ cao
    - W3600 x D580 x H2200
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VD-TB11
TỦ BẾP

Kích thước (mm)

1. Tủ bếp dưới
    - 5950 x D580 x H850
2. Tủ bếp trên
    - W3250 x D370 x H900
3. Tủ cao
    - W1300 x D580 x H2400
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BỘ SƯU TẬP

PHÒNG NGỦ
Phòng ngủ là không gian sinh hoạt riêng tư không thể 
thiếu dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Cùng 
với nhịp sống hiện đại, phòng ngủ không chỉ đơn giản 
là không gian nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập và 
làm việc mà còn phải đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ. Vì 
vậy, phong cách cho phòng ngủ cũng phong phú 
theo nhu cầu của con người. Từ phòng ngủ đơn giản, 
hiện đại, đến tân cổ điển hay cổ điển… Mỗi một kiểu 
phòng ngủ lại được thiết kế dựa trên những tiêu chí 
khác nhau.

Vietduchome giới thiệu đến quý khách hàng những 
tiêu chí thiết kế phòng ngủ của công ty chúng tôi. 
Đây là những tiêu chí cơ bản nhất chúng tôi đã, 
đang thực hiện và nhận được sự tin tưởng, hài lòng 
của khách hàng.
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VD-PN01
PHÒNG NGỦ

Phòng ngủ VD-PN01 với thiết kế độc đáo, vách trang trí 
bằng gỗ, gắn đèn led tạo nhịp điệu cho không gian phòng 
ngủ. Ngoài ra việc phối hợp hai gam màu gỗ và trắng giúp 
bộ sưu tập trở nên trẻ trung và sang trọng.
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VD-PN02
PHÒNG NGỦ

Phòng ngủ VD-PN02 với giường ngủ gỗ Shadow 1m8 là sự kết hợp từ những chất liệu đặc 
sắc và độ bền cao: ván MDF chống ẩm cao cấp được phủ một lớp gỗ sồi Hitech Veneer 
cùng với phần chân sắt làm từ hợp kim thép. Một lựa chọn sáng giá cho không gian phòng 
ngủ hiện đại.
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VD-PN03
PHÒNG NGỦ

Phòng ngủ VD-PN03 hiện đại kèm theo các hạng 
mục trang trí giúp cho căn phòng của bạn thêm 
sức sống mới. Chúng tôi nhận báo giá trọn gói 
hoặc các hạng mục riêng lẻ mà bạn thích. Thời 
gian thiết kế thi công nhanh
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VD-PN04
PHÒNG NGỦ

luôn làm đắm say ánh nhìn đầu tiên bởi những bộ sưu tập 
nội thất đẹp từng milimet và bộ sưu tập phòng ngủ Nerea 
chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho không gian của bạn.

Sản phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng 
chất liệu gỗ sồi và veneer sồi tự nhiên tạo độ bền cao. Được 
sản xuất bằng điều khiển tự động hóa và công nghệ hiện 
đại nhất, đảm bảo đến tay bạn là sản phẩm hoàn hảo nhất.
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Thấp thoáng một chút vẻ đẹp trầm mặc như gợi mở mà cũng như 
nhắc nhở, phòng ngủ VD-PN05 đẹp như một khúc nhạc du dương, 
quyến rũ lòng người đến, vấn vương lòng người đi. Sắc trắng trang nhã 
tương phản nổi bật trên nên vách ốp và sàn tối màu, VD-PN05 thật sự 
nhuộm lên một không gian gây thương nhớ.

VD-PN05
PHÒNG NGỦ

PHÒNG NGỦ    38 PHÒNG NGỦ    39



Phòng ngủ VD-PN06 là sự kết hợp hài hòa của sắc trắng và cafe sữa 
cùng với các vật dụng trang trí như bàn làm việc kết hợp kệ TV và cùng 
tủ áo đơn giản, tinh tế… tạo nên một phòng ngủ trẻ trung và ấn tượng.

VD-PN06
PHÒNG NGỦ
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Phòng ngủ VD-PN07 với sự kết hợp hài hòa giữa PU và 
MFC theo phong cách hiện đại tạo sự sang trọng và 
không nhàm chán dù sử dụng lâu dài.

VD-PN07
PHÒNG NGỦ
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BỘ SƯU TẬP

KỆ TIVI
Là một món đồ nội thất thiết yếu của mỗi gia đình 
nên những mẫu kệ để tivi bao gồm rất nhiều kiểu 
dáng và mẫu mã đa dạng. Các mẫu kệ để tivi được 
sản xuất với nhiều phong cách như các mẫu kệ tivi 
hiện đại, kệ ti vi tân cổ điển, kệ ti vi phong cách đơn 
giản. Song được ưa chuộng và tìm mua nhiều nhất 
vẫn là kiểu kệ để tivi hiện đại.

Để việc cân nhắc lựa chọn một mẫu kệ hoàn hảo 
trong hàng trăm sản phẩm của từng dòng kệ là vô 
cùng cần thiết. Dưới đây là những gì bạn cần biết 
về từng dòng sản phẩm kệ tivi đang có tại
Vietduchome
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Kệ tivi VD-KTV-01 Kệ tivi VD-KTV-03

Kệ tivi VD-KTV-02 Kệ tivi VD-KTV-04
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Dimension / Kích thước (mm)
W1500 x D400 x H570

Dimension / Kích thước (mm)
W2100 x D400 x H500

Kệ tivi TVS05A Kệ tivi TVS06B

Kệ tivi TVS05A Kệ tivi TVS06B
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Kệ tivi TVS07A Kệ tivi TVS08A

Kệ tivi TVS07A Kệ tivi TVS08A

Dimension / Kích thước (mm)
W1800 x D500 x H500

Dimension / Kích thước (mm)
W2300 x D450 x H450
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Kệ tivi TVS09A

Kệ tivi TVS12B

Kệ tivi TVS09A Kệ tivi TVS12B

Dimension / Kích thước (mm)
W2400 x D400 x H400

Dimension / Kích thước (mm)
W3500 x D350 x H2100
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Kệ tivi TVS13A Kệ tivi TVS17B

Kệ tivi TVS13A Kệ tivi TVS17B

Dimension / Kích thước (mm)
W1600 x D400 x H450

Dimension / Kích thước (mm)
W2800 x D420 x H350
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Kệ tivi TVS18B Kệ tivi TVS20A

Kệ tivi TVS18B Kệ tivi TVS20A

Dimension / Kích thước (mm)
W2400 x D400 x H400

Dimension / Kích thước (mm)
W1400 x D420 x H500
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Kệ tivi TVT02B Kệ tivi TVT03A

Kệ tivi TVT02B Kệ tivi TVT03A

Dimension / Kích thước (mm)
W2000 x D400 x H300

Dimension / Kích thước (mm)
W2300 x D400 x H250
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BÀN
Bàn Làm Việc, Bàn Phấn Là dòng bàn chuyên dụng 
thiết kế để thực hiện công việc. Ngày nay bàn làm 
việc và bàn phấn được thiết kế đa dạng mẫu mã. 
Thiết kế theo chức năng công năng sử dụng với nhiều 
chất liệu vật liệu khác nhau như: Gỗ công nghiệp, gỗ 
tự nhiên, sắt, inox, nhựa, kính…
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Bàn VDBV-01

Bàn VDBV-02

Dimension / Kích thước (mm)
W1200 x D500 x H750

Dimension / Kích thước (mm)
W1900 x D600 x H750

BÀN     62 BÀN     63



Bàn VDBV-03
Dimension / Kích thước (mm)
W1450 x D600 x H750

Bàn VDBV-04
Dimension / Kích thước (mm)
W1600 x D500 x H750
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Bàn VDBV-05

Bàn VDBV-06

Dimension / Kích thước (mm)
W500 x D600 x H750

Dimension / Kích thước (mm)
W1320 x D450 x H750
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Bàn VDBV-07
Dimension / Kích thước (mm)
W1200 x D500 x H750

Bàn VDBV-08
Dimension / Kích thước (mm)
W1200 x D600 x H750
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Bàn VDBV-15
Bàn VDBV-16

Dimension / Kích thước (mm)
W1600 x D600 x H750

***Chân sắt sơn tĩnh điện
không thay đổi kích thước chân
(Trắng | Đen)

***Chân sắt sơn tĩnh điện
không thay đổi kích thước chân
(Trắng | Đen)Dimension / Kích thước (mm)

W1800 x D700 x H750
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KỆ SÁCH
Với kết cấu đơn giản nhưng vô cùng tiện ích, mẫu giá 
sách, kệ sách của Vietduchome không chỉ giúp bạn 
lưu trữ sách vở một cách gọn gàng, khoa học mà 
còn mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao cho không gian 
sống. Cùng Vietduchome tìm hiểu và lựa chọn ngay 
sản phẩm phù hợp nhất!
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Kệ sách VDKSS19

Kệ sách VDKSS03

Dimension / Kích thước (mm)
W3350 x D400 x H2400

Dimension / Kích thước (mm)
W800 x D400 x H2200
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Kệ sách VDKSS11
Dimension / Kích thước (mm)
W800 x D400 x H2400

Kệ sách VDKSS20
Dimension / Kích thước (mm)
W3000 x D400 x H2000
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Kệ sách VDKSS04

Kệ sách VDKSS05

Dimension / Kích thước (mm)
W950 x D400 x H2000

Dimension / Kích thước (mm)
W1300 x D400 x H2400
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Kệ sách VDKSS14
Dimension / Kích thước (mm)
W950 x D400 x H2000

Kệ sách VDKSS02
Dimension / Kích thước (mm)
W1200 x D300 x H2000
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Kệ sách VDKSS06
Dimension / Kích thước (mm)
W1500 x D400 x H2400

KỆ SÁCH     82 KỆ SÁCH     83




