PROFILE

VỀ CHÚNG TÔI

➢ Thiết kế & Thi công nội thất: Villa, Penhouse, Văn Phòng,

Showroom, Nhà Hàng...
➢ Xuất Khẩu và cung cấp sỉ đồ nội thất

INCONCEPT – NỘI THẤT TINH TẾ
Mỗi sản phẩm của INCONCEPT là một vẻ đẹp cách điệu hoàn hảo từ sự tinh tế của nội thất hiện đại, mang sự đơn giản, sang trọng, tiện nghi và
khoa học. Hướng theo triết lí “Ít tức là nhiều”, các thiết kế đề cao công năng, đường nét tối giản nhưng trau chuốt, thẩm mỹ.
Giá trị cốt lõi của chúng tối
TRUNG THỰC
Luôn tôn trọng sự thật


CAM KẾT
Làm đúng những gì đã cam kết


CÔNG BẰNG
Cơ hội thăng tiến cho tất cả mọi người


TRIẾT LÍ
Tại Inconcept, chúng tôi hiểu và tin rằng, một dự án hoàn hảo là sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn và sự tận tâm với khách hàng.
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc và nội thất, thực hiện hàng trăm công trình lớn và đạt nhiều giải thưởng Quốc gia; ở
từng dự án, chúng tôi có khả năng đưa ra giải pháp kiến trúc và nội thất tối ưu, chặt chẽ, giàu công năng cùng phong cách tinh tế, tối
giản và luôn hợp thời. Inconcept được tin cậy lựa chọn nhờ vào sự chính xác, trung thực và công bằng, cũng như sự tận tâm trong
suốt quá trình thực hiện dự án.
Chúng tôi làm việc hướng theo triết lý “Ít tức là Nhiều”


Tính đơn giản:

Sắp xếp ý tưởng đưa ra giải pháp rõ ràng
Cố gắng đạt được những điều đơn giản cho đồ án


Tính trật tự:

Tìm ra một trật tự từ kết cấu đến chi tiết
Tổ chức công năng hữu dụng và rõ ràng


Tính đa dạng và thống nhất:

Cách điệu sự đa dạng của văn hóa, kiến trúc địa phương thành ngôn ngữ không gian hiện đại và thống nhất

VĂN HÓA

CHUYÊN NGHIỆP

SÁNG TẠO

NĂNG ĐỘNG

TỰ TIN

CỔĐÔNG SÁNG LẬP
NGUYỄN HỒ NGỌC THI
GIÁM ĐỐC
Trưởng thành từ tập đoàn Mitsubishi, Sumitomo và LG
International, với kinh nghiệm làm việc phong phú và khả năng
quản lí điều hành chị có hoài bão xây dựng một thương hiệu
INCONCEPT uy tín và bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam.

LÊ THANH HẢI
KIẾNTRÚC SƯ
•
•
•
•

Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam do BCIASIA
bình chọn năm 2014.
Giải nhì kiến trúc quốc gia công trình Palm Garden resort.
Giải ba kiến trúc quốc gia công trình Pandanus resort.
Giải Kiến trúc sư trẻ 2006 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam
và nhiều giải thưởng kiến trúc quốc gia.

Anh được yêu mến bởi sự trau chuốt, chính xác và trung thực.
Các tác phẩm của anh luôn hướng đến vẻ sang trọng và tinh tế.

CƠCẤU TỔCHỨC

Giám Đốc
NGUYỄN HỒ NGỌC THI

Phó Giám Đốc Phụ trách Thi công
TRẦN TIẾN HÙNG

Trưởng phòng Kinh Doanh
NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

CƠCẤU TỔCHỨC

Trưởng phòng Thiết Kế
LA HIỀN

Quản Đốc Xưởng
DƯƠNG ĐỨC HOÀNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tập thể công ty INCONCEPT

NHÀ XƯỞNG
Cùng với sự trợ giúp đắc lực của máy móc thiết bị kết hợp với kinh nghiệm của người thợ lành nghề, xưởng INCONCEPT sản xuất
những sản phẩm nội thất từ gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp. Đáp ứng các yêu cầu cao về công năng sử dụng và thẩm mỹ tinh tế
của các khách hàng mà INCONCEPT hân hạnh phục vụ.

DỰ ÁN

Dusit Princess Moonrise
Beach Resort
Cửa Lấp, Dương Tơ, Phú Quốc
Diện tích: 9.040 m2

Thiết kế mang đậm phong cách sống đương đại giao thoa
với văn hóa Việt Nam đầy màu sắc được thể hiện qua lựa
chọn phong cách nội thất phù hợp vùng biển.
Tất cả đã tổng hòa nên một không gian tinh tế, nhẹ nhàng
và vô cùng thân mật, gần gũi; một nơi thoải mái để nhâm
nhi tách cà phê trước khi bắt đầu chuyến hành trình thám
hiểm hòn đảo xinh đẹp.
Hình ảnh: những món đồ nội thất rời do INCONCEPT cung
cấp theo thiết kế.

ANYA HOTEL
3 Nguyễn Trung Tín, Qui Nhơn, Bình Định

Thiết kế sang trọng, hiện đại kết hợp với sự sáng tạo
trong cách sử dụng nội thất đem lại vẻ mềm mại, ấm cúng
cho không gian nội thất.
Những mẫu ghế ăn thuộc bộ sưu tập độc quyền 2019 của
INCONCEPT được sản xuất may đo theo màu sắc, thuộc
tính không gian của dự án Anya Quy Nhơn. Chúng tôi tự
hào nhìn thấy những chiếc ghế tinh tế này góp phần hoàn
thiện không gian của dự án!

Doc Let Resort
Nha Trang
Diện tích: 11.7 ha

Doc Let Resort nằm cách 49km về phía bắc thành phố Nha
Trang, được thiết kế theo tinh thần hiện đại, tiện nghi và hài
hòa với ngôn ngữ kiến trúc địa phương nơi đây.
Tổng thể các phòng khách sạn, phòng Bungalows và các khu
vực tiện ích như quầy bar, spa, hội trường hội nghị, nhà
hàng,... đều được ứng dụng lối thiết kế mở, hòa hợp với thiên
nhiên. Bên cạnh đó, những căn phòng hướng biển với nội
thất tiện nghi, sang trọng, mang lại cho du khách những giây
phút riêng tư và thoải mái.
Biển Dốc Lết với nước ấm quanh năm, dốc nhẹ không sâu và
không có sóng lớn; cùng với các dịch vụ nơi đây, Doc Let
Resort là một nơi lý tưởng cho các gia đình đến tham quan
và nghỉ dưỡng.

The Tropicana Ho Tram
Resort
Đất Đỏ , Bà Rịa – Vũng Tàu
Diện tích: 26.688 m2

Tropicana Beach Resort nằm sát bờ biển với đầy đủ trang
thiết bị tiện nghi hiện đại theo tiêu chuẩn 4 sao đẳng cấp, mặt
tiền tuyệt đẹp với khu vực sảnh đón khách rộng rãi, mát mẻ,
tạo cảm giác dễ chịu cho khách khi vừa đặt chân tới đây.
Tất cả các phòng và căn hộ đều có tầm nhìn thoáng mát ra
thiên nhiên với nội thất hiện đại, tinh tế, nội thất sử dụng đa
số là tông màu sáng nhẹ nhàng kết hợp với hệ thống cửa
kính giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, không gian rộng
mở giúp cho khách du lịch có những giây phút nghỉ ngơi
hoàn toàn thư thái.

Palm Garden Resort
Hội An, Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 1.46 ha

Điểm nhấn nổi bật là việc mô phỏng và cách điệu các chi
tiết đặc trưng của kiến trúc Hội An trong trang trí nội thất
với vật liệu chính là gỗ, mây, lá và gạch tàu tạo nên vẻ thân
thiện, mộc mạc. Ngoài ra, việc tận dụng tối đa các không
gian mở hướng ra khu vườn xanh mát hoặc biển thơ mộng
cũng góp phần mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái
cho khách nghỉ tại đây.

Sealink Hotel
Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam
Diện tích: 2.6 ha

Với kiến trúc xây dựng giật tầng độc đáo & ấn tượng, có
188 phòng trang nhã, tiện nghi sang trọng, nội thất cao
cấp, tất cả phòng đều có sân vườn riêng với tầm nhìn
ngoạn mục hướng ra hồ bơi, sân golf và biển.
Không gian sinh hoạt tạo cảm giác ấm cúng khi vật liệu nội
thất được sử dụng đa phần là gỗ kết hợp với cửa kính, rèm
che và các vật phẩm trang trí tinh thế, hứa hẹn sẽ mang
đến những khoảnh khắc nghỉ dưỡng tuyệt hảo.

The Cliff Resort
Phú Hải, Phan Thiết, Việt Nam
Diện tích: 1.7 ha

Nội thất phòng theo hướng tối giản nhằm nổi bật khung
cảnh phía ngoài thông qua các tường kính lớn. Màu sắc rèm
cửa và đồ trang trí đi theo tông màu chủ đạo của từng loại
phòng: xanh dương, nâu, đen, kem. Khu vực nghỉ dưỡng và
giải trí bên ngoài như hồ bơi, bồn tắm, khu spa, tắm nắng
được thiết kế nhấn nhá bởi những cây cọ, cây dừa đặc trưng
của vùng biển, giúp du khách đắm mình vào thiên nhiên

trong một không gian tiện nghi sang trọng.

San Hô Restaurant
Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam
Diện tích: 2.6ha

Nhà hàng hải sản San Hô mang vẻ đẹp sang trọng của biệt thự
kiến trúc đậm phong cách Âu. Không chỉ gây ấn tượng cho thực
khách bởi vẻ ngoài trắng thanh nhã, nhà hàng còn được yêu
mến bởi phong cách nội thất vô cùng tinh tế, ấm cúng, mang
hơi hướng của biển cả. Những bộ bàn ghế gỗ bọc đệm màu
xanh của biển, sàn gỗ, đèn chùm tạo hình vỏ ốc, tường vẽ hình
những sinh vật biển, những vách ngăn họa tiết lỗ... tất cả tạo sự

riêng tư mang hơi thở của biển, tạo nên một không gian
thưởng thức ẩm thực đáng nhớ.

Sushi Tei Restaurant
41 – 47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM
Diện tích: 620 m2

Để đáp ứng văn hóa và thói quen ăn uống của thực khách
Việt Nam nói chung và những khách hàng yêu thích văn hóa
ẩm thực Nhật Bản nói riêng, Sushi Tei Đông Du được bố trí,
phân thành 3 khu vực chính: Khu vực sushi băng chuyền, khu
vực không gian mở, khu vực phòng riêng.

Sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên, ánh đèn vàng sang trọng, phong
cách thiết kế đậm chất Nhật Bản, không gian nội thất của
Sushi Tei đề cao tính ấm cúng và thoải mái, chú trọng vào cảm
nhận và trải nghiệm của khách hàng chứ không chỉ đơn thuần
lưu tâm về thẩm mỹ.

Vườn Tùng Club
Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên Diện
tích: 1874 m2

Vườn Tùng Club có thiết kế không gian mở, vừa sang trọng
tiện nghi, lại gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường.
Bờ tường hành lang sử dụng gạch nung đỏ mang phong cách
cổ kết hợp với hệ thống cửa kính, trần nhà, bàn ghế gỗ và
những hàng cây xanh mát tạo nên một tổng thể độc đáo, ấn
tượng.

Bến Thành Luxury
172 - 174 Ký Con, Quận 1, HCM City
Diện tích: 1.8 ha

Tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành
Luxury mang một thiết kế tối giản với tông màu chủ đạo nâu
trầm tạo nên sự trang nhã và sang trọng. Bên trong mỗi khu
vực đều mang một thiết kế khác nhau đặc biệt là trần với
những đường kẻ chạy xuyên suốt hoặc những hình khối kết
hợp với hệ thống đèn bắt mắt và sự kết hợp tinh tế của bàn
ghế làm cho khu vực trở nên sang trọng hơn. Hơn nữa, các
vách được làm bằng kính cũng là một trong những yếu tố
giúp cho không gian trở nên thoáng hơn làm tăng sự hiện đại
của thiết kế.

Nhà Mẫu Condotel
Novabeach Cam Ranh
26 Mai Chí Thọ, Quận 2, TP.HCM

Một căn hộ condotel được thiết kế tối ưu hóa không gian sử dụng,
ngoài các chức năng chính còn có ban công khá rộng nơi bạn có thể
thư thái thưởng thức tách trà nhìn ngắm cảnh biển trời vào buổi sáng.
Không gian nội thất đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tinh tế và sang
trọng trong từng đường nét hoàn thiện. Tất cả được gói gọn trong căn hộ
mẫu Condotel thuộc dự án Novabeach Resort & Villas mà Inconcept đã
được chủ đầu tư Novaland lựa chọn là đơn vị thiết kế và thi công.

Nhà mẫu New City
17 Mai Chí Thọ, Quận 2, TP.HCM

Đây là dự án được gọi tên là “ Win-Win-Win”.
Chủ đầu tư Thuận Việt đã hợp tác với Inconcept để đưa
ra các gói nội thất phù hợp cho khách hàng là những
người muốn đầu tư căn hộ cho thuê, để đảm bảo các
tiêu chí như: tổng thể đẹp, theo một phong cách nhất
định, giá hợp lý với ngân sách đầu tư cho thuê, từng sản
phẩm phải chất lượng, chế độ hậu mãi tốt... Như vậy với

thêm một chút nổ lực của chủ đầu tư đã mang lại lợi ích
cho tất cả các bên.

Nhi- Giai Việt
856 Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP.HCM

Chủ nhân căn hộ là một cô gái trẻ yêu không gian khoáng
đạt, thư giản của resort và mong muốn căn nhà được thiết
kế theo phong cách resort, tropical. Không cần đặt để quá
nhiều vật dụng, chỉ vừa đủ cho nhu cầu và dành nhiều diện
tích để thư giản, vui chơi bên bạn bè và người thân.

Hà- City Garden
59 Ngô Tất Tố, P21, Q BT, TP. HCM

Căn hộ 3 phòng ngủ ở dự án City Garden được thiết kế theo phong cách
resort, sử dụng gỗ beech với màu sắc mềm mại, nhẹ nhàng kết hợp với

chất liệu mây mang đến một không gian thư giãn, tinh tế và phù hợp với
tổng thể của dự án – một mảng xanh khoáng đạt nằm giữa lòng thành
phố.

Hương Midtown PMH
KĐT Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM

Ngôi nhà là niềm tự hào của gia chủ, tự hào về không gian sống, cảnh quan
xung quanh là con sông dài đặt biệt dành riêng cho các căn hộ ở đây. Được
biết đây là một trong những căn hộ mắc nhất ở Midtown. Vì vậy việc tạo
nên không gian nôi thất phải tương xứng và thể hiện được tính cách của
gia chủ.
Bếp Takara nhập khẩu nguyên kiện từ Nhật bản cũng là một lựa chọn ưu
tiên trong căn nhà.

Aqua 1,Vinhomes
Golden River
P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Căn hộ 1 phòng ngủ ở khu vực trung tâm thành phố. Chủ
nhân mong muốn kiến tạo 1 không gian tiện nghi, chỉnh chu
như khách sạn 5 sao để anh có thể tiếp đón những chuyên
gia qua làm việc ngắn hạn với công ty mình lưu trú trong sự
thoải mái và sáng trọng.

Sarina, Sala
62 Hoàng Thế Thiện, An Lợi Đông, Tp HCM

Ấm cúng, sang trọng. Căn nhà được thiết kế với
tông chủ đạo nâu – màu của gỗ walnut, điểm nhấn
là màu xanh yêu thích của gia chủ, kết hợp với gam
màu xám nhẹ trong những món đồ nội thất dính
tường được chủ đầu tư bàn giao tạo thành 1 tổng
thể ấm cúng, sang trọng.

The Marq
29B, Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Quận 1,
TP HCM

Căn hộ The Marq của dự án siêu sang The Marq
được thiết kế dựa theo phong cách luxury hiện tại.

Căn hộ 45m2 bao gồm phòng khách, bếp, và 1
phòng ngủ lớn có view nôi khu mang đến sự tiện
nghi và đẳng cấp bậc nhất cho người thụ hưởng.
Vì vậy, chất liệu, màu sắc của căn hộ là sự liên kết
hài hòa giữa nội và ngoại thất.

Mr. Oh,
Đảo Kim Cương
Quận 2, TP HCM

Căn hộ 3PN của gia đình một CEO Hàn Quốc đã lập
nghiệp ở HCM 10 năm, mong muốn định cư lâu dài và sống

trong một không gian đậm chất nam tính với tông màu chủ
đạo là xám và đen.

Sunwal Pearl
14D1 Đường Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh,TP HCM

Gia chủ là người trẻ tuổi, thích du lich, vì vậy không gian mang
nét đặc trưng riêng theo tính cách phóng khoáng của gia chủ.
Tông màu chủ đạo xanh dương kết hợp với các màu sắc tươi
sang mang lại nhiều năng lượng và sức sống tươi mới. Các sản
phẩm nội thất được chăm chút tỉ mỉ không theo các quy luật cũ kĩ.

Thuỷ Avalon
53 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Q1, TP HCM

Cải tạo toàn bộ nội thất theo phong cách lịch lãm, sang trọng
và đẳng cấp như đang ở trong 1 khách sạn hạng sang là yêu
cầu của chủ nhân của căn hộ 3 PN nằm ở Q.1 với view nhìn

triệu đô sang Đinh Độc Lập.

Hạnh, Vinhomes
Golden River
Tôn Đức Thắng, Q1, TP HCM

Hạnh Vinhomes Golden River là một không gian rộng mở, được thiết kế riêng cho 2 vợ
chồng và 2 cậu con trai nhỏ. Căn hộ mang phong cách hiện đại, tinh tế, kết hợp các vật
liệu sang trọng: gỗ solid, đá nhân tạo gốc Thạch anh Vicostone, kính, MDF sơn high
glossy…. Và đặc biệt là tận đụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Trinh Sadora
109 Nguyễn Cơ Thạch, q2, TP HCM

Gia chủ mong muốn 1 không gian sang trọng,
thanh lịch với tông gỗ chủ đạo và sử dụng nhiều
ánh sáng, đồ decor xinh xắn. Tông màu nâu của
gỗ walnut luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho
các căn hộ cao cấp hiện đại, trường tồn.

Hương
Landmark 81
Tân Cảng, Bình Thạnh, TP HCM

Gia chủ thích dùng các đồ nội thất hàng hiệu từ Ý,
mong muốn được thiết kế một không gian bán cổ
điển nhẹ nhàng, tinh tế kết hợp xứng tầm với những
“tác phầm nội thất” mà chủ nhân đã đầu tư để sử
dụng.

Masteri Penthouse
15 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Diện tích: 250 m2

Đen và xám là những tông màu thời thượng, chúng hòa quyện
với nhau và tạo nên sức hút sang trọng, tinh tế cho không gian

của Penthouse Masteri. Mỗi một căn phòng nơi đây đều mang
đậm hơi thở Italy - một phong cách hiện đại và bền vững trước
mọi biến đổi của thời gian. Các thiết bị nội thất đặt để vào
không gian được chắt chiu chọn lọc từ chất lượng cho tới từng
đường nét, phối hợp một cách hài hòa với thiên nhiên, tạo một
khối tổng thể vừa tinh xảo lại vừa tiện nghi.

Botanic Penthouse
312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Q Phú Nhuận,
TP HCM

Căn hộ 181m2 nằm ở tầng 17 bao quanh là sân vườn dành
riêng cho căn hộ. Chủ nhà mong muốn được cải tạo mới hoàn

toàn từ phong cách hiện đại sang phong cách bán cổ điển,
nhưng phải đầy đủ công năng, thoáng và rộng rãi. Hiên trạng
trần thấp là một hạn chế lớn đối với căn hộ mang phong cách
bán cổ điển. Vì vậy, thiết kế biến cái không thể thành có thể, lắp
kính trên trần tạo độ sâu cho không gian, thoáng và rộng hơn.

The Vista Duplex
628c Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, TP.HCM
Diện tích: 253 m2

The Vista Penthouse mang hơi thở đẳng cấp và thời thượng,
mỗi gian phòng đều ẩn chứa nét quyến rũ rất riêng. Phần lớn
nội thất được sử dụng có chất liệu gỗ tạo nên những mảng
khối lớn cho thấy sự kỳ công trong thi công và thiết kế. Tất cả
nội thất đều có kích thước lớn phù hợp với Penthouse không
để quá nhiều không gian trống. Phòng ngủ của gia chủ mang
đến sự đẳng cấp và thanh lịch trong khi phòng trẻ em mang
nhiều màu sắc năng động và tươi trẻ.

Minh - Gò Vấp
15- 16 Phan Văn Trị, p7, GV, TP HCM

Căn nhà phố được thiết kế, cải tạo lại các phòng ngủ theo
tính cách và nhu cầu của từng thành viên trong gia đình.

Uyên - CMT8
CMT8, Quận Tân BÌnh, TP HCM

Căn nhà phố vị trí mặt tiền đường CMT8 bị giải tỏa cắt đi 1
phần diện tích. Phần còn lại gia chủ yêu cầu thiết kế tạo nên
1 không gian đầy đủ tiện ích, sang trọng và xứng tầm với giá
trị căn nhà. Thiết kế đã kết hợp chất liệụ inox, gỗ solid, đá, và
1 số đồ nội thất ngoại nhập…

Tiến –
Vinhomes Imperia
TP. Hải Phòng
Diện tích: 420 m2

Biệt Thự được thiết kế theo phong cách bán cổ điển. Gia chủ là một
người đàn ông và đặt rất nhiều tâm huyết vào không gian này. Anh
theo sát công việc cùng với team thiết kế định hình một không gian
mang cá tính riêng, rất “manly” trong các khu vực chức năng của căn
biệt thự này.

Trang Lucasta Villa
Quận 9, TP.HCM
Diện tích: 316 m2

Với lối thiết kế mở, mọi ngóc ngách trong Lucasta Villa đều
ngập tràn ánh sáng nhờ vào sự giao thoa với thiên nhiên
trong - ngoài kết hợp, các không gian phòng liền mạch.
Chính vì vậy mà sự giao tiếp giữa các thành viên trong gia

đình trở nên dễ dàng dù là ở phòng khách, phòng ăn hay góc
bếp đều có thể nhìn thấy và trò chuyện cùng nhau.
Mỗi một phòng chức năng riêng biệt của ngôi biệt thự cũng
in đậm dấu ấn Italy, đảm bảo thẩm mỹ hiện đại đồng thời

dung hòa với công năng và nhu cầu sinh hoạt thực tế của
từng người.

PT –
Vinhomes Villa
P 22, Bình Thạnh, TP HCM

Villa Vinhomes này được ấp ủ khá lâu, chăm chút từ thiết kế
chọn lựa vật liệu, đến việc chọn lựa các sản phẩm nội thất cao
cấp. Không gian không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu công năng
như phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung…còn
có nguyên khu vực tầng hầm làm hầm rượu, phòng giải trí…

ĐBP Villa
Điện Biên Phủ,Q BT, TP HCM

Căn Villa bao gồm hầm và 4 lầu. Các sàn, tường wc được ốp
toàn bộ bằng đá hoa cương trắng. Như đem nét tự nhiên của
không gian bên ngoài lan tỏa vào nhà. Kết hợp với gỗ walnut
ấm áp một cách tự nhiên. Thiết kế cũng là sự liên kết giữa hai
thế hệ với nhau. Không gian trẻ trung nhưng không kém
phần sang trọng ấm áp.

69 –
Vinhomes Villa
P 22, Bình Thạnh, TP HCM

Căn Villa thiết kế bởi KTS nước ngoài theo phong cách lịch lãm,
sang trọng của nội thất Ý đặc thù. Inconept chịu trách nhiệm thi
công để đảm bảo được tất cả chi tiết hoàn thiện và tổng thể sang
trọng, đẳng cấp.

Verosa Khang Điền
Đ. Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức,
TP HCM

Khách hàng là 2 vc trẻ tuổi. Họ tin tưởng và giao toàn bộ cho
thiết kế và ra nước ngoài làm việc. Với nhu cầu mong muốn
có được một không gian luxury. Trải qua một thời gian khó
khăn từ các đợt dich, đến khoảng cách về thời gian, địa lý
nhưng vẫn có thể đi cùng nhau tạo nên không gian hoàn toàn
đúng với ý của chủ nhà.

Ninh - Sala
Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi
Đông, Thủ Thiêm, Quận 2, Tp.HCM

Inconcept được lựa chọn là đơn vị thi công đồ nội thất fitout cho căn biệt thự nằm trong khu đô thị Sala Q2.
Căn biệt thự với tràn ngập ánh sáng. Màu trắng và màu
gỗ walnut hòa quyện vào nhau. Điểm đặc biệt cũng là
điểm tâm đắc nhất của chủ nhà là phòng media. Ốp gỗ
toàn bộ không gian với chi tiết lượn sóng được thực hiện
một cách tinh xảo, trau chuốt.

Thanh Sala
Khu đô thị Sala Đại Quang Minh, Quận 2,
Tp.HCM

Không gian sống không chỉ đẹp mà còn cần có âm sắc mang
giai điệu riêng của người chủ sở hữu . Hiện đại, sang trọng,
và đậm cá tính riêng. Với tông màu chủ đạo trên nền trắng,
mọi mảnh ghép của đồ nội thất thật nổi bật, tạo không gian
các khu vực sáng bừng đầy sức sống.

Vina Kyoei Office
Tòa nhà Somerset, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Diện tích: 169 m2

Văn phòng Vina Kyoei khoác lên cho mình một phong cách
thiết kế hiện đại đơn giản, cùng với tông màu chủ đạo trắng

sáng luôn là sự ưu tiên về lựa chọn màu sắc của các văn
phòng. Nét hiện đại của thiết kế được thể hiện qua các vách
kính trong suốt viền đen tạo chiều sâu cho không gian và dễ
dàng quan sát. Từ phòng họp, phòng tiếp khách, khu vực
làm việc đều được phân chia rõ ràng và có tiện nghi vừa đủ.
Với thiết kế này, văn phòng Vina Kyoei chắc chắn sẽ mang
lại một không gian làm việc thoải mái.

Vinalink Logistics Office
226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM Diện
tích: 700 m2

Vinalink là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực logistics, sứ mệnh của
Vinalink là ‘’Cùng kết nối – Cùng thành công’’. Với sứ mệnh đó, văn phòng
làm việc gồm 5 tầng lầu và 1tầng thượng của Vinalink đã được thiết kế và cải
tạo lại theo phong cách hiện đại, tạo ra một không gian tăng tính kết nối
nội bộ, kết nối với các khách hàng và đối tác.
Sắc chủ đạo của các phòng ban nương theo những tông màu chính của
logo Vinalink: cam Deep Fire, xanh Pure Ocean & vàng So Delight, xám
Perfect Smoky. Bên cạnh đó, cách bố trí không gian, lối đi, các góc sinh
hoạt,... cũng góp phần gia tăng năng lượng và cảm xúc hào hứng khi làm việc
cho tất cả các nhân viên.

Blue Office
Saritown, KĐT Sala, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành Phố
Thủ Đức

Văn phòng nằm ở tầng 4 của 1 căn shop house được bố trí
không gian hợp lý. Thiết kế đơn giản với 2 tông màu chủ đạo
trắng , xanh. Tạo nên nét cá tính đặc trưng của thương hiệu.

Timo Café Office
194D-E, Pasteur, p 6, quận 3, Tp HCM

Sắc tím đặc trưng của ngân hàng Timo luôn cá tính và tạo nên
nét rất riêng. Yêu cầu thiết kế tạo nên không gian để khách hàng
có thể thưởng thức các đồ uống và tìm hiểu về các dịch vụ của
ngân hàng. Các màu sắc trong không gian đều có ý nghĩa đặc
trưng riêng mà thiết kế truyền tải theo yêu cầu của thương hiệu.

Beta - Home Office
An Phú, Quận 2

Chọn một căn biệt thự quận 2, thiết kế lại tạo nên không gian
mang hơi hướng Rustic. Cải tạo từ kiến trúc, sân vườn, vào nội
thất hòa nhập với thiên nhiên. Đồ nội thất thô sơ, mộc mạc…

ATZ - Organic
Saigon Center, 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Q1, TP HCM

Shop nằm ở tầng 4 vị trí đẹp trong khu Saigon Center. Bài toán
cho shop phải bắt mắt, thanh lich, ý tưởng, và phải biểu diễn
được hết tất cả các sản phẩm shop cần bán.

Showroom Kim Cương
Y Thanh
359, Võ Văn Tần, P5, Quận 3, TP HCM

Showroom Y Thanh đường Võ Văn Tần, là một chi nhánh thứ hệ F1 được tiếp
nối truyển thống gia đình. Mở rộng phát triển sản phẩm kim cương.
Showroom Y Thanh thiết kế ngoài việc tạo nên một không gian sang trọng, nổi
bậc của sản phẩm kim cương thì còn phải đạt được hiệu quả ánh sáng cho từng
sản phẩm.

D’art Chocolate
Hội An, Việt Nam
Diện tích: 128m2

Với lối thiết kế không gian mở, mỗi góc của D’art Chocolate được lắp
đầy ánh sáng bởi sự kết nối không gian giữa bên trong và ngoài, từ
đó tạo được cảm giác thoải mái cho khách đến cửahàng.
Nâu đen và trắng là 2 tông màu thời thượng được chọn sử dụng cho
cửa hàng với dòng sản phẩm chính sô cô la, chúng hòa quyện vào
nhau và tạo nên sức hút sang trọng, thanh lịch và tinh tế cho cửahàng.

Atelier
Premium Bakery
Vinhomes Tân Cảng, Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q Bình Thạnh, TP HCM

Cửa hàng thứ 2 trong chuỗi bánh ngọt cao cấp hợp tác giữa
Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ thương hiệu yêu cầu thiết kế định
vị lại phong cách tinh tế và thanh lịch để chị có thể chuẩn hoá
và mở chuỗi cho thương hiệu bánh cao cấp này.

Blu Coffee
Saritown, KĐT Sala, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, TP THủ Đức

Một quán café mang phong cách tối giản, nhấn nhá bằng tông màu xanh
tập trung vào trãi nghiệm café ngon và không gian đơn giản. “Less is

more” là tinh thần xuyên suốt của Quán café xinh xắn này.
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