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Là doanh nghiệp chuyên thiết kế và thi công chuỗi 
nhà hàng, khách sạn, co�ee, spa, nhà ở, văn 
phòng... sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội 
thất bằng gỗ uy tín nhất tại Việt Nam.
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Kính gửi Quý khách hàng!

Lời �ầu tiên, Binba Décor trân trọng gửi tới Quý khách hàng lời 
chúc sức khỏe và thành �ạt!

Binba Décor là doanh nghiệp hoạt �ộng trong lĩnh vực thiết kế 
và thi công nội thất nhà ở, văn phòng, khách sạn, chuỗi 
showroom, spa, nhà hàng, quán cafe, siêu thị, sản xuất, kinh 
doanh các sản phẩm nội thất bằng gỗ uy tín tại Việt Nam. Với 
mong muốn tìm kiếm, mở rộng thị trường. Chúng tôi luôn mong 
mỏi �ược là �ối tác, là nhà cung cấp các sản phẩm nội thất cho 
Quý khách.

Ra �ời trong giai �oạn bùng nổ của ngành xây dựng, bên cạnh 
những yếu tố thuận lợi khách quan, Binba Décor �ã không 
ngừng nỗ lực, vươn lên khẳng �ịnh vị thế của mình. Đến nay 
Binba Décor �ã trở thành một trong những công ty nội thất 
hàng �ầu tại Tp. HCM.

Binba Décor �ang sở hữu một �ội ngũ kỹ sư, kiến trúc chuyên 
ngành thiết kế thi công �ầy sáng tạo, rất giỏi và �ầy kinh 
nghiệm, họ �ã trải nghiệm qua tất cả các công trình trọng �iểm 
quốc gia chuyên về nội thất. Đội ngũ này không ngừng “xuất 
xưởng” cho ra lò những “tác phẩm” về mẫu mã, kiểu dáng kiến 
trúc �ộc �áo, luôn mới lạ và mang một dấu ấn phong cách riêng 
biệt.

Với tinh thần nhiệt huyết �am mê trong công việc, �i cùng với 
trình �ộ thiết kế chuyên môn cao. Tập thể Binba Décor luôn hy 
vọng và tin rằng, sự cống hiến hình sẽ �em lại lợi ích thiết thực 
nhất cho khách hàng khi hợp tác cùng công ty Binba Décor. Sự 
hài lòng của khách hàng là tiền �ề �ể Binba Décor ngày càng 
vươn xa hơn, lớn mạnh hơn.
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Mang �ến những công trình kiến trúc �ẹp cho khách hàng

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt

Thổi hồn tinh hoa nghệ thuật vào �ời sống

Sáng tạo không ngừng nghỉ

Đột phá trong tư duy

Giữ chữ tín với khách hàng và �ối tác

SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN HOME

Văn phòng: 168/16 Nguyễn Gia Trí, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Xưởng sản xuất: 989/24 Tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Vũ - Chức danh: Giám Đốc

SĐT: 090.111.33.22 - Web: www.binbadecor.com.vn - MST: 0315685815

GIỚI THIỆU
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Kính gửi Quý khách hàng!

Lời �ầu tiên, Binba Décor trân trọng gửi tới Quý khách hàng lời 
chúc sức khỏe và thành �ạt!

Binba Décor là doanh nghiệp hoạt �ộng trong lĩnh vực thiết kế 
và thi công nội thất nhà ở, văn phòng, khách sạn, chuỗi 
showroom, spa, nhà hàng, quán cafe, siêu thị, sản xuất, kinh 
doanh các sản phẩm nội thất bằng gỗ uy tín tại Việt Nam. Với 
mong muốn tìm kiếm, mở rộng thị trường. Chúng tôi luôn mong 
mỏi �ược là �ối tác, là nhà cung cấp các sản phẩm nội thất cho 
Quý khách.

Ra �ời trong giai �oạn bùng nổ của ngành xây dựng, bên cạnh 
những yếu tố thuận lợi khách quan, Binba Décor �ã không 
ngừng nỗ lực, vươn lên khẳng �ịnh vị thế của mình. Đến nay 
Binba Décor �ã trở thành một trong những công ty nội thất 
hàng �ầu tại Tp. HCM.

Binba Décor �ang sở hữu một �ội ngũ kỹ sư, kiến trúc chuyên 
ngành thiết kế thi công �ầy sáng tạo, rất giỏi và �ầy kinh 
nghiệm, họ �ã trải nghiệm qua tất cả các công trình trọng �iểm 
quốc gia chuyên về nội thất. Đội ngũ này không ngừng “xuất 
xưởng” cho ra lò những “tác phẩm” về mẫu mã, kiểu dáng kiến 
trúc �ộc �áo, luôn mới lạ và mang một dấu ấn phong cách riêng 
biệt.

Với tinh thần nhiệt huyết �am mê trong công việc, �i cùng với 
trình �ộ thiết kế chuyên môn cao. Tập thể Binba Décor luôn hy 
vọng và tin rằng, sự cống hiến hình sẽ �em lại lợi ích thiết thực 
nhất cho khách hàng khi hợp tác cùng công ty Binba Décor. Sự 
hài lòng của khách hàng là tiền �ề �ể Binba Décor ngày càng 
vươn xa hơn, lớn mạnh hơn.
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NĂNG LỰC TRIỂN KHAI
Với nhiều năm kinh nghiệm thiết kế thi công nội thất, Binba Décor cam kết với khách hàng 
trong việc triển khai dự án thực tế. Kết quả cuối cùng �ến tay Qúy khách giống với bản 
thiết kế tối thiểu 90%. Bên cạnh �ó, Binba Décor cũng tự tin cam kết hoàn thiện công trình 
�úng thời hạn.
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THẾ MẠNH VỀ Ý TƯỞNG
Đội ngũ thiết kế trẻ trung, năng �ộng, nắm bắt xu hướng mới. Lòng nhiệt huyết với công 
việc kết hợp với sự sáng tạo không giới hạn �ã mang �ến những ý tưởng thiết kế �ộc 
�áo, khác biệt. Bằng việc �ón �ầu xu hướng khiến cho những mẫu thiết kế luôn �ược 
khách hàng yêu thích.

Nhanh chóng nắm bắt ý tưởng ban �ầu của khách hàng. Đồng thời dựa trên hiện trạng 
thực tế �ể triển khai ý tưởng một cách phù hợp, toàn vẹn nhất
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SNOW COFFEE & TEA

Chủ �ầu tư           Mr. Kim Young You

Địa chỉ           49 Đường K, TTHC Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực           Quán cà phê

Diện tích           450 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

Thiết kế hiện �ại pha trộn với phong cách Hàn Quốc mới mẻ, trẻ trung. Lấy màu xám làm chủ �ạo kết hợp với những 
bông tuyết trắng như muốn thổi bay cái nắng nóng của Việt Nam.

Đặc biệt, sân thượng �ược thiết kế, decor cầu kỳ, kỹ lưỡng chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Bạn có thể ngắm nhìn 
cuộc sống về �êm của thành phố và chụp những bức ảnh check-in cực kỳ “cool ngầu” tại Snow Co�ee & Tea.
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DL HISTORY COFFEE

Chủ �ầu tư           Ms. Quan Bá Bảo Hân

Địa chỉ           4B Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực           Quán cà phê

Diện tích           380 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

Quán �ược thiết kế với phong cách tân cổ �iển, mang lại một lựa chọn mới lạ cho du khách �ến với Đà Lạt.

Lấy tông màu vàng hoàng gia làm chủ �ạo cùng nội thất và họa tiết cổ �iển sẽ cho bạn những background �ộc 
�áo mà không kém phần sang trọng.

History Co�ee hứa hẹn mang �ến cho bạn một không gian thư giãn nhẹ nhàng bên bạn bè, người thân.
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NHÀ HÀNG NHẬT KUNIMOTO

Chủ �ầu tư           Mr. Võ Tấn Quốc

Địa chỉ           65A Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực           Nhà hàng

Diện tích           127 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

Văn hóa Nhật Bản mang nét �ặc trưng riêng biệt. Nắm bắt �ược �iểm này, các nhà thiết kế �ã sử dụng lối thiết kế 
nội thất tối giản nhưng có �iểm nhấn. Rõ nét nhất là chất liệu gỗ sang trọng từ cửa kéo, vách ngăn, bộ bàn ghế 
hoa văn �ặc biệt. Khách hàng như �ược �ến gần hơn với �ất nước Nhật Bản �ầy thú vị.

Yếu tố thiên nhiên �ược lồng ghép trong không gian tạo cảm giác thân thiện, tươi mới. Thư giãn, thoải mái và ấm 
cúng là những �iều mà bạn hoàn toàn có thể cảm nhận �ược khi �ặt chân ghé qua nơi �ây.
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WINDY HOMESTAY

Chủ �ầu tư           Mr. Lê Đường Anh Duy

Địa chỉ           Nguyễn Hiền, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu

Lĩnh vực           Homestay

Diện tích           250 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

Windy Homestay là một homestay có 3 tầng với tổng cộng 8 phòng riêng biệt, rất thích hợp cho những nhóm bạn 
cùng �ến trải nghiệm, khám phá.
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HOMESTAY PHAN THIẾT

Chủ �ầu tư           Mr. Đặng Thanh Hải

Địa chỉ           Phong Nẫm, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận

Lĩnh vực           Homestay

Diện tích           1200 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

Homestay Phan Thiết mang phong cách nông thôn mộc mạc, bình dị và gần gũi. Từng góc nhỏ trong homestay �em 
lại không gian yên bình, chân chất. Bằng cách sử dụng chất liệu gỗ, tre, nứa cùng mái ngói tự nhiên, giúp khách �ến 
với homestay �ược hòa mình vào thiên nhiên, tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào �ô thị.
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ST DENTIST

Chủ �ầu tư           Mr. Nguyễn Minh Sang

Địa chỉ           141 Trần Hưng Đạo, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực           Nha khoa

Diện tích           350 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

ST DENTIST là một trung tâm có nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành. Trong �ó �ịa chỉ 141 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, 
Tp. Cần Thơ với tổng diện tích 350 m2 nổi bật lên với thiết kế nội thất �ộc �áo.

Binba Décor hân hạnh �ồng hành cùng thương hiệu nha khoa ST DENTIST tạo ra thiết kế nội thất chuyên nghiệp. 
Trung tâm này �ược thiết kế theo biểu tượng hình quả trứng �ộc �áo, với quy mô 11 ghế làm răng �ẳng cấp.
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HABERMAN

Chủ �ầu tư           Mrs. Yến

Địa chỉ           1 Nguyễn Trãi, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực           Showroom

Diện tích           83 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

Haberman là một thương hiệu thời trang của những người �àn ông yêu tự do. Binba Décor rất vinh dự �ược thi công 
nội thất shop thời trang Haberman cho Mrs. Yến tại �ường Nguyễn Trãi, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
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JEM CLOSET

Chủ �ầu tư           Ms. Nguyễn Thị Minh Thơ

Địa chỉ           107 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực           Showroom

Diện tích           80 m2

Đơn vị thiết kế & thi công           Binba Décor

Tone màu trắng mang �ến sự trẻ trung, hiện �ại. Từ cấu trúc, màu sắc, ánh sáng �ến những vật dụng nội thất �ược 
kết hợp một cách hài hòa �ầy tinh tế. Hệ thống kệ trưng bày �ược thiết kế �ơn giản nhưng không kém phần tinh 
tế, phù hợp với công năng sử dụng, giúp tiết kiệm không gian.
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NĂNG LỰC BỐ TRÍ LAYOUT
CÁC DỰ ÁN LỚN

Những dự án lớn với diện tích mặt bằng trên 1.000 m2 �òi hỏi khả năng phân bổ, bố trí 
layout cảnh quan, công trình kiến trúc chi tiết. Điều này giúp cho chủ �ầu tư dễ dàng 
nắm bắt �ược ý tưởng của kiến trúc sư �ang muốn thực hiện. Diện tích càng lớn càng 
yêu cầu phân bổ layout phức tạp một cách chi tiết, cụ thể.

Dự án The TOP Co�ee - thuộc trường Sĩ Quan Lục Quân 2, Biên Hòa, Đồng Nai, do Binba Décor 
hoàn thành bố trí layout với tổng diện tích hơn 2.700m2 sức chứa lên �ến 200 người. Công trình 
bao gồm khu cafe 2 tầng, hồ cá Koi, hồ cá hải tượng và không gian cảnh quan bao quanh.
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Dự án Homestay tại Tây Ninh với 
tổng diện tích 2.750 m2 �ược 
Binba Décor triển khai layout. 
Hơn 10 hạng mục công trình lớn 
như khu cà phê, khu nhà ở, hồ 
nước, nhà hàng, bãi giữ xe... Tất 
cả tạo nên một không gian hài 
hòa. Đặc biệt, khu nhà ở �ược 
chia ra nhiều phân khu khác 
nhau. Từ khu nhà ở mặt �ất, khu 
nhà trên cao �ến khu phòng hiện 
�ại, phòng cổ �iển...
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Định hướng phát triển thế mạnh sản xuất bàn ghế thiết 
kế theo mẫu �ộc quyền

Sở hữu xưởng sản xuất nội thất riêng giúp Binba Décor 
chủ �ộng trong việc cung ứng sản phẩm �ến khách 
hàng. Đồng thời, các mẫu mã �ược thiết kế mới phù hợp 
với từng công trình kiến trúc. Đảm bảo nội thất Qúy 
khách sử dụng là �ộc nhất, tạo nên sự khác biệt.
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LỜI CẢM ƠN

Binba Décor rất vinh dự gửi �ến Quý khách quyển 
Portfolio này, hy vọng Binba sẽ �áp ứng �ược các tiêu 
chí lựa chọn của Quý khách.

Với phương châm kinh doanh “Tốt gỗ tốt cả nước sơn”, 
chúng tôi tin rằng Quý khách sẽ tin tưởng và hài lòng 
khi lựa chọn BinBa Décor làm �ối tác của mình. 

Rất mong �ược hợp tác và phục vụ!

BINBA DÉCOR

168/16 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

• 090.111.33.22      • www.binbadecor.com.vn      • lienhe@binbadecor.com.vn


