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Được thành lập năm 2002 với vai trò tiên phong đưa cửa hiện đại uPVC tiêu chuẩn 
Châu Âu vào thị trường Việt Nam, gần 18 năm qua, Eurowindow đã giữ vững vị 
thế Nhà cung cấp các giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, đáp ứng đa 
dạng các dòng sản phẩm: cửa nhựa uPVC, cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn, 
cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, sàn gỗ, cửa nhôm gỗ, cửa cuốn, cửa tự động, các sản 
phẩm kính... 

Tiếp tục nuôi dưỡng khát khao kiến tạo nên những ngôi nhà đẹp, năm 2010 
Eurowindow chính thức ra mắt dịch vụ thiết kế, thi công, cung cấp các sản phẩm 
nội thất cho công trình dự án và tư gia nhằm cung cấp giải pháp tổng thể về 
không gian sống chất lượng 

Lấy chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt hàng đầu để làm nên uy tín thương 
hiệu, Eurowindow đã lựa chọn các đối tác chiến lược là những tập đoàn lớn trên 
thế giới để nhập nguyên vật liệu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất 
tiên tiến. Bên cạnh đó, công ty cũng kiểm soát, tuân thủ theo quy trình sản xuất 
nghiêm ngặt, chặt chẽ, đảm bảo từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến khâu sản 
xuất, lắp đặt tại công trình, nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có 
chất lượng cao, ổn định. 

Theo đuổi triết lý “ĐẸP, ĐỘC, LẠ”, các sản phẩm nội thất Eurowindow dưới óc sáng 
tạo của các kiến trúc sư, sự khéo léo của đội ngũ công nhân sản xuất với bề dày 
kinh nghiệm, sự am hiểu thể hiện tinh tế trong từng chi tiết, chính xác đến từng 
milimet nhờ hệ thống máy móc nhà xưởng tiên tiến, đã thổi hồn cho mỗi không 
gian sống và làm việc. 

GIỚI THIỆU
Với mạng lưới phân phối sản phẩm của Eurowindow trải rộng khắp các tỉnh thành 
trên toàn quốc với 1 trụ sở chính, 3 chi nhánh, 05 nhà máy, gần 40 showroom 
cùng hàng trăm đại lý, nhà phân phối, văn phòng đại diện và showroom đặt tại 
Yangon (Myanmar), cùng hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, trang thiết bị 
đồng bộ, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chất lượng 
sản phẩm và tiến độ thi công luôn được đảm bảo, sản phẩm cửa và nội thất 
Eurowindow đã được nhiều chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn, sử dụng cho các công 
trình biệt thự, nhà riêng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các văn phòng làm việc… 
trong đó có những công trình trọng điểm quốc gia như: . Tòa nhà Quốc Hội, Văn 
phòng Quốc hội, Cung triển lãm quy hoạch quốc gia, trụ sở Bộ Công an, trụ sở Bộ 
Ngoại giao, các Cảng hàng không quốc tế, bệnh viện, trường học,…

Với định hướng phát triển bền vững, tầm nhìn của Eurowindow là tiếp tục khẳng 
định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, đẩy mạnh 
phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện khác và từng bước vươn 
tầm quốc tế.

Sứ mệnh của Eurowindow đối với khách hàng là Tiên phong mang đến những 
giải pháp tốt nhất, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa kiến 
trúc đô thị. Với xã hội, Eurowindow luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích 
chung của xã hội, góp phần bảo vệ môi trường. 
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Nhà máy Sản xuất đồ Gỗ Eurowindow:
Lô 49, khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

4
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NĂNG LỰC
TẠO DỰNG NIỀM TIN

Với tất cả đam mê và sự tận tâm, Eurowindow  cam 
kết mang đến cho khách hàng nhưng sản phẩm nội 
thất cao cấp, chất lượng đẳng cấp quốc tế bằng việc 
xây dựng quy trính sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại 
theo tiêu chuẩn Châu Âu.
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Eurowindow tự hào đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ 
tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Sản phẩm và thương 
hiệu Eurowindow nhiều năm liền được công nhận là 
Thương hiệu Quốc gia, đạt Giải vàng chất lượng Việt 
Nam của Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Top 10 
doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao vàng đất Việt của 
Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Top 10 thương hiệu nổi 
tiếng Quốc gia, giải thưởng Rồng Vàng, Hàng Việt Nam 
chất lượng cao và được ghi nhận trong Top 100 nơi làm 
việc tốt nhất Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng uy tín 
khác. 

KHẲNG ĐỊNH
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
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ĐỘI NGŨ TƯ VẤN VIÊN

ĐỘI NGŨ KIẾN TRÚC SƯ

ĐỘI NGŨ SẢN XUẤT

CHUYÊN MÔN CAO

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO

CHUYÊN NGHIỆP KỶ LUẬT
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SẢN PHẨM NỘI THẤT EUROWINDOW
EUROWINDOW CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ, SẢN PHẨM NỘI THẤT:

• Tư vấn thiết kế - Tổ chức sản xuất – thi công lắp đặt – Bảo hành, bảo trì

• Sản phẩm nội thất liền tường cho dự án:  Tủ bếp; Tủ áo; Tủ Lavabo..

• Sản phẩm nội thất cho công trình dân dụng:  Bàn ghế ăn; Sofa; 
Giường ngủ…

• Ván sàn:  Gỗ tự nhiên; Gỗ công nghiệp; Ván gỗ nhựa…
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ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA NỘI THẤT EUROWINDOW:

• Giải pháp thiết kế Module linh hoạt:
 − Tùy biến theo công năng thiết kế.
 − Tùy biến theo phong cách thiết kế.
 − Tùy biến theo kích thước thực tế.
 − Rút ngắn thời gian thi công.

• Tính thẩm mỹ cao:
 − Kiểu cách thiết kế, kết cấu phù hợp với công năng của sản 

phẩm.
 − Kiểu cánh thiết kế, vật liệu phù hợp với đối tượng sử dụng.
 − Kiểu cách thiết kế phù hợp với môi rường.

• Tính hiệu quả trong đầu tư và sử dụng/Hiệu quả sử dụng cao:
 − Tối ưu hóa không gian nội thất.
 − Tối ưu hóa công năng sản phẩm.
 − Tối ưu hóa chi phí đầu tư.

• An toàn, thân thiện với môi trường: 
 − Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh.
 − Áp dụng công nghệ xanh.
 − Tái sử dụng sản phẩm.

Trên hành trình phát triển, Eurowindow luôn nỗ lực đổi mới từng ngày, 
nội thất Eurowindow với sự tiện nghi, hiện đại, đa năng, tinh tế trong 
từng thiết kế, mang dấu ấn riêng nhưng vẫn thấu hiểu mọi nhu cầu 
của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tiềm lực tài chính, công 
nghệ sản xuất và dây chuyền thiết bị hiện đại, cùng sự đồng hành, 
ủng hộ nhiệt thành của Quý khách hàng và đối tác, Eurowindow sẽ 
gặt hái đươc nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Chúng tôi luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, hiệu 
quả sử dụng lâu dài với giá cả cạnh tranh cùng sự phục vụ tốt nhất, 
góp phần hoàn thiện không gian sống cho hàng triệu tổ ấm gia đình 
Việt cũng như các nước trong khu vực.
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

PHÒNG BẾP
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PHÒNG KHÁCH PHÒNG NGỦ



PHÒNG BẾP
Bếp là không gian nội thất đặc biệt quan 
trọng với những yêu cầu cao về tính tiện 
nghi, tiện dụng,  thẩm mỹ và sức khỏe. Tủ 
bếp Eurowindow với đội ngũ thiết kế đầy 
sáng tạo và chất lượng sản phẩm được 
các khách hàng đánh giá cao trong từng 
công trình

Sản phẩm Nội thất Eurowindow được sử 
dụng với chất liệu phong phú, đa dạng 
từ gỗ tự nhiên như: Sồi Nga, Sồi Mỹ, Xoan 
Đào, Giáng Hương, Óc chó… đến gỗ công 
nghiệp như: Acrylic, Laminate, Veneer… 
với chất lượng cao, hạn chế tối đa sự 
ngấm nước, giảm thiểu sự cong vênh, 
giản nở theo tiêu chuẩn châu Âu. Kết hợp 
các vật liệu đá, kính, linh kiện tủ bếp đều 
được nhập khẩu và sử dụng các hãng nổi 
tiếng như Hafele, Blum, Teka, Fagor, Cata, 
Vicostone… Nguyên vật liệu đầu vào của 
nội thất Eurowindow đều được cung cấp 
từ các đơn vị có uy tín và thương hiệu trên 
thị trường, đạt các tiêu chuẩn về chất 
lượng cao nhất

Với nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán 
bộ nhân viên, Nội thất Eurowindow khẳng 
định là một trong những đơn vị sản xuất 
tủ bếp và nội thất hàng đầu Việt Nam

12
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Phong cách thiết kế tủ bếp 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. 

Ngày càng thịnh hành và khiến con người cảm 
thấy thích thú, hài lòng là bởi sự tiện nghi, hài 
hòa giữa các không gian, thanh lịch, mềm mại, 
không cầu kỳ nhiều chi tiết hay thiên về kiểu 
dáng hình khối, màu sắc thể hiện được cá tính 
của gia chủ nhưng vẫn hài hòa với màu sắc 
tổng thể.

PHÒNG BẾP
HIỆN ĐẠI



15Catalogue Nội thất Eurowindow



16
Nội thất



17Catalogue Nội thất Eurowindow

PHÒNG BẾP
TÂN CỔ ĐIỂN

Khác với phong cách tủ bếp hiện đại, tủ bếp phong cách tân cổ điển thường được sử dụng nhiều trong các 
tòa biệt thự, nhà ở truyền thống và các căn hộ chung cư phong cách cổ điển Châu Âu. Do yêu cầu về tính thẩm 
mỹ, tính nghệ thuật và yếu tố tinh xảo của tủ bếp tân cổ điển rất cao nên người ta thường sử dụng gỗ tự nhiên 
nguyên khối làm vật liệu chủ yếu.
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PHÒNG KHÁCH
Phòng khách là không gian quan trọng nhất trong 
ngôi nhà, thường được đặt ở vị trí trung tâm và hội tụ 
được nhiều vượng khí nhất. Vì vậy, đối với các thiết kế 
nội thất cho phòng khách ngoài việc đảm bảo tính 
năng, công dụng cho các đồ nội thất thì việc bài trí 
như thế nào cho hợp với phong thủy cũng là điều mà 
các gia chủ luôn luôn lưu tâm.

Hiện nay, có nhiều các xu hướng thiết kế nội thất cho 
phòng khách khá độc đáo và tinh tế, với đội ngũ Kiến 
trúc sư tâm huyết và sáng tao, Nội thất Eurowindow 
khẳng định sẽ luôn mang đến cho Quý khách hàng 
sự hài lòng về những mẫu thiết kế Nội thất phòng 
khách sang trọng và đẳng cấp nhất!
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PHÒNG KHÁCH 
HIỆN ĐẠI

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 nội thất gọn gàng, giúp 
tối đa không gian, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho căn phòng.

Chính những đặc trưng của phong cách này đã khiến thiết kế 
nội thất hiện đại là một xu hướng không bao giờ bị lỗi mốt, đặc 
biệt là trong thời đại “tấc đất tấc vàng” như hiện nay.
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PHÒNG KHÁCH
TÂN CỔ ĐIỂN
Với những thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ, thể hiện gu thẩm mỹ có của gia chủ. Theo thời gian, 
những thiết kế nội thất mang phong cách kiến trúc cổ điển ngày càng trở nên hoàn 
thiện và trở thành phong cách cho sự sa hoa, giàu có và sang trọng.



PHÒNG NGỦ
Phòng ngủ là một không gian không thể 
thiếu của bất kì ngôi nhà nào. Nó không 
những riêng tư mà còn là nơi mà chúng 
ta nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe bằng một 
giấc ngủ dài sau những bộn bề, mệt nhoài 
ngoài cuộc sống. Do đó, việc thiết kế nội 
thất cho phòng ngủ là vô cùng quan trọng!

Nội thất Eurowindow luôn định hướng 
cung cấp các giải pháp hoàn hảo nhất 
cho không gian sống của Quý khách hàng, 
Chúng tôi khẳng định sẽ luôn mang đến 
cho khách hàng của mình những thiết kế 
phòng ngủ thoải mái và tiện nghi nhất!

24
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NỘI THẤT
PHÒNG NGỦ
Phòng ngủ là chốn riêng tư cũng vừa là nơi thư giãn sau một ngày phải làm việc mệt mỏi, vì 
thế mà thiết kế nội thất phòng ngủ cũng được đề cao về công năng cũng như thẩm mỹ để gia 
chủ được thư giãn và có một giấc ngủ ngon bắt đầu một ngày mới với sức khỏe tốt!
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TỦ QUẦN ÁO
Là đồ nội thất không thể thiếu trong không gian phòng ngủ. Ngoài 
chức năng chứa đựng và bảo quản quần áo thì tủ áo còn là vật dụng 
trang trí cho không gian phòng ngủ của bạn trở nên đẹp đẽ và sang 
trọng hơn.

Tủ quần áo có cánh: Gồm có 2 loại chính. Tủ áo cánh lùa (cánh trượt) 
và tủ áo cánh mở

Tủ áo cánh lùa được sử dụng trong các không gian có diện tích hạn 
hẹp. Tuy nhiên, khi kết hợp với hệ thống linh kiện tủ áo sẽ làm không 
gian tủ áo trở nên rộng rãi, tiện nghi, hiện đại và sang trọng

Tủ quần áo cánh mở (dạng cổ điển) phù hợp với các không gian 
phòng ngủ rộng rãi, sử dụng vật liệu đa dạng từ gỗ tự nhiên đến gỗ 
công nghiệp với Acrylic, Laminate… sẽ mang đến sự lựa chọn đa dạng 
cho phòng ngủ của bạn

Tủ quần áo không có cánh: Hiện đang là sự lựa chọn tối ưu cho các 
không gian nội thất hiện đại và đẳng cấp tại các biệt thự và các căn 
penhouse, nơi thể hiện sự sang trọng của gia chủ. Tủ quần áo không 
cánh hướng tới sự tiện dụng trong công năng, sự quý phái trong sự 
dụng, sự sang trọng trong không gian nội thất.

Hệ thống tủ được sử dụng đồng bộ MFC chống ẩm cao cấp với các 
vật liệu bề mặt có thể lựa chọn như: Laminate, Acrylic… sẽ mang đến 
sự lựa chọn màu sắc đa dạng cho không gian.
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PHÒNG NGỦ CHO BÉ
Với chất liệu Melamine kết hợp Veneer, MDF phủ sơn để được màu sắc đa dạng.
Bé yêu là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của Ba mẹ. Vì vậy, Ba mẹ luôn mong 
muốn những điều tốt đẹp nhất cho bé. Khi tu sửa hay chuẩn bị cho ngôi nhà thân 
yêu của mình, phòng ngủ của bé cũng được dành quan tâm khá lớn. Nội thất 
Eurowindow sẽ giúp Ba mẹ thiết kế và bài trí đồ đạc trong phòng để bé luôn cảm 
thấy thích thú và thật sự đam mê với không gian riêng của mình.
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KHÔNG GIAN NỘI THẤT KHÁC



Bar
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MỘT SỐ DỰ ÁN
ĐÃ THI CÔNG

Condotel tại dự án Movenpick Cam Ranh Resort
Vị trí: Lô 12A, B, C Bãi Dài, Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa
Quy mô dự án: 118 căn biệt thự, 132 căn condotel, 250 phòng khách sạn Tiêu chuẩn 5*
Năm hoàn thành: quý II/2019
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Condotel tại dự án Movenpick Cam Ranh Resort
Vị trí: Lô 12A, B, C Bãi Dài, Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa
Quy mô dự án: 118 căn biệt thự, 132 căn condotel, 250 phòng khách sạn Tiêu chuẩn 5*
Năm hoàn thành: quý II/2019
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Tên dự án: Nội thất Biệt Thự khu đô thị mới 
Nghĩa Đô
Vị trí: Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ 
Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quy mô dự án: 57 lô biệt thự và 5 tòa chung cư
Năm hoàn thành: Quý IV/2017
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Tên dự án: Biệt thự ven sông
Vị trí: Khu đô thị ven sông Lạch Chay.
Quy mô dự án:  20 lô biệt thự & 1670 căn hộ cao cấp
Hoàn thành dự kiến : Quý III/2019
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Tên dự án: Công trình nhà Phố
Vị trí: Ngõ 14, Hồ Dắc Di, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Quy mô dự án:  Nhà biệt thự phố 8 tầng.
Năm hoàn thành: Quý III/2019
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Tên dự án: Biệt thự liền kề
Vị trí: The Venice, Vinhomes Imperia Hải Phòng
Năm hoàn thành: Quý III/2019
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Tên dự án: Nội thất căn hộ chung cư  Phong cách hiện đại Dự án Gold Season
Vị trí: Số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Quy mô dự án:  4 Tòa với hơn 1200 căn hộ chung cư cao cấp
Năm hoàn thành: Quý IV/2018
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Tên dự án: Nội thất căn hộ chung cư  Phong cách hiện đại Dự án Gold Season
Vị trí: Số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Quy mô dự án:  4 Tòa với hơn 1200 căn hộ chung cư cao cấp
Năm hoàn thành: Quý IV/2018
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Tên dự án: Nội thất hiện đại tại dự án Vinhomes Metropolis Liễu Giai
Vị trí: 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Quy mô dự án:  3 Tòa với hơn 1000 căn hộ chung cư cao cấp
Năm hoàn thành: Quý IV/2018
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Tên dự án: Nội thất hiện đại tại dự án Vinhomes Metropolis Liễu Giai
Vị trí: 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Quy mô dự án:  3 Tòa với hơn 1000 căn hộ chung cư cao cấp
Năm hoàn thành: Quý IV/2018
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Tên dự án: Imperial Plaza 
Vị trí : 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Quy mô dự án: 03 tòa với hơn 500 căn hộ cao cấp 
Năm hoàn thành: Quý III/2019
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Tên dự án: Vinhome Riverside  
Vị trí : Khu đô thị Vinhome Riverside, Hà Nội
Quy mô dự án: 04 tầng với tổng diện tích hơn 1000m2
Năm hoàn thành: Quý IV/2019
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PHÒNG KINH DOANH NỘI THẤT EUROWINDOW
Tòa nhà Eurowindow – số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

0909 888 000

www.eurowindow.biz


