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THƯ NGỎ

SƠ ĐỒ CÔNG TY

Kính gửi Quý khách hàng, 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Kiến trúc 
và Xây dựng Homy Việt Nam xin gửi 
tới Quý khách hàng lời chúc sức 
khỏe và lời chào trân trọng! Chúng 
tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã 
yêu mến, quan tâm và tin tưởng sản 
phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong 
suốt thời gian vừa qua. 

Homy là đơn vị chuyên nghiệp và uy 
tín trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất 
và thi công nội thất. Được thành lập 
từ năm 2016, sở hữu tiềm lực tài 
chính vững mạnh, chúng tôi có trụ 
sở công ty và xưởng sản xuất nội 
thất quy mô lớn tại Hà Nội, sẵn sàng 
đáp ứng mọi yêu cầu từ Quý khách 
hàng.

Trải qua 4 năm xây dựng, phát triển 
cùng đội ngũ kiến trúc sư có trình 
độ chuyên môn cao và dày dặn kinh 
nghiệm, Homy đã trở thành đối tác 
hoàn thiện nội thất cho các công 
trình từ chung cư cơ bản tới cao cấp, 
nhà phố và biệt thự sang trọng.

Với phong cách thể hiện riêng biệt, 
luôn ưu tiên đặt chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ lên hàng đầu, 
chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho 
Quý khách hàng những sản phẩm 
nội thất hoàn hảo và trải nghiệm 
tuyệt vời nhất.

Lấy sự hài lòng của khách hàng và 
sự cân đối hài hòa lợi ích của 2 bên 
làm thước đo thành công, chúng tôi 
trân trọng những ý kiến đóng góp từ 
Quý khách hàng để ngày càng hoàn 
thiện và phát triển hơn nữa.

Trân trọng!
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GIỚI THIỆU
DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Homy Việt Nam là đơn vị chuyên nghiệp và uy tín 
trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công nội thất. Homy sở hữu tiềm lực tài chính vững 
mạnh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện tại, chúng tôi đặt trụ sở công ty và xưởng sản 
xuất nội thất tại Hà Nội.

Xưởng sản xuất nội thất Homy có diện tích 2.500m².  Chúng tôi trang bị dây chuyền sản xuất 
hiện đại, xây dựng tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất và cùng với nguyên vật 
liệu đảm bảo chất lượng, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, Homy tự tin có thể đáp ứng mọi yêu 
cầu khắt khe của khách hàng.

2017

Mở nhà xưởng sản xuất nội 
thất quy mô 500m2, đầu tư 
phát triển dây chuyền sản 
xuất và cơ cơ sở hạ tầng.

2019

Mở rộng diện tích của nhà xưởng từ 
500m2 lên đến 1200m2. Homy cập 
nhật những máy móc, trang thiết bị 
mới nhất nhằm đáp ứng được các 
đơn hàng với số lượng lớn, bên cạnh 
đó cam kết về chất lượng sản phẩm 
và tiến độ sản xuất.

2020

Homy lọt top 100 doanh nghiệp 
tiêu biểu ASEAN. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục mở rộng, phát triển và hướng 
tới các dự án lớn hơn trong tương 
lai.

2018

Hoàn thiện việc xây dựng 
các tiêu chuẩn trong quy 
trình sản xuất nội thất  hiện 
đại và cải thiện chất lượng 
hệ thống máy móc.

2016

Homy đặt trụ sở công ty tại Hà Nội, 
Việt Nam và tập trung thiết vào kế 
nội thất.



ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ & 
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

QUY MÔ &
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

+100
Nhân sự

+2.500
Diện tích xưởng (m²)

+200
Công trình/ năm

Homy tin rằng, con người là yếu tố 
mang tính quyết định đối với sự 
thành công của doanh nghiệp, là 
“viên gạch” chủ chốt đem đến 
chất lượng của mọi công trình. Vì 
vậy, chúng tôi luôn chú trọng vào 
việc phát triển nguồn nhân lực. 

Homy đã xây dựng đội ngũ thi công sản xuất lành 
nghề, thường xuyên được đào tạo tiếp cận với những 
công nghệ mới cùng dây chuyền máy móc hiện đại. 
Bên cạnh đó, Homy đầu tư phát triển nâng cao 
chuyên môn cho đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, cán bộ, 
nhân viên thông qua các buổi đào tạo nội bộ và các 
khóa học bên ngoài.

Nhà xưởng sản xuất được 
đặt tại Chúc Sơn, Chương 
Mỹ, Hà Nội với tổng diện 
tích lên tới 2.500m², có khả 
năng đáp ứng nhiều đơn 
hàng trong cùng một thời 
điểm.

Xưởng sản xuất có đầy đủ 
các khu vực ăn uống, nghỉ 
ngơi phục vụ đời sống 
CBNV khi cần tăng ca sản 
xuất - đáp ứng đúng thời 
gian, tiến độ theo hợp đồng 
cam kết.

Được trang bị hệ thống 
máy móc hiện đại, cập nhật 
quy trình, công nghệ sản 
xuất mới, qua đó đảm bảo 
chất lượng hoàn thiện sản 
phẩm đạt mức cao nhất.



Máy phun sơn tự động: Là hệ 
thống sơn gỗ tự động cao cấp 
tối ưu cả chức năng sơn tự động 
và thu hồi bụi sơn, hệ thống cấp 
phôi lật mặt tích hợp bàn xoay 
tự động.

QUY MÔ &
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Máy cắt nội thất: Với 4 dao tự 
động làm việc đảm bảo chất 
lượng công việc và độ chính 
xác tuyệt đối cho sản phẩm

Máy dán cạnh 6 chức năng: Giúp cho đường nét gia 
công sắc nét , tinh xảo với linh kiện cao cấp.

Máy dán cạnh Acrylic không đường line:  Máy dán cạnh tự động cao cấp chuyên dán các loại ván Acrylic chất lượng 
cao, sản phẩm hoàn thiện không có mép viền cạnh dán, liền một khối so với tấm ván, sử dụng trong các công trình 
cao cấp.

Máy khoan ngang: Định vị bằng 
hồng ngoại với hệ thống 2 đầu 
khoan giúp hoạt động hiệu quả 
tối đa với các chức năng khoan 
ốc cam, khoan chốt, …

Buồng sơn 2 màng nước: Giúp hạn chế mùi 
sơn ra bên ngoài, đảm bảo sức khỏe cho người 
lao động cùng phần lọc bằng Máng tràn kép 
giúp đạt hiệu suất cao.



QUY TRÌNH
SẢN XUẤT

01

02

03

04

Tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất thi công đồ nội thất gỗ
Tiếp nhận bản vẽ từ bộ phận thiết kế hoặc khách hàng
Phản hồi về tính hợp lý trong thiết kế, điều chỉnh để phù hợp với thực tế 
sản xuất; Khảo sát kích thước hiện trạng.

Thống kê vật tư, nguyên liệu
Thống kê vật tư, nguyên liệu dựa trên bản vẽ chi tiết

Gia công sơ bộ
Tiến hành phân loại vật tư cho vào từng phần việc và đo kích thước
cụ thể;
Xử lý kỹ thuật (phơi khô, sấy,…) trước khi thực hiện (đối với gỗ tự nhiên).

Gia công sản phẩm
Trên cơ sở bản vẽ chi tiết tiến hành cắt và pha gỗ;
Chọn vân gỗ, bề mặt gỗ để sắp xếp vào các vị trí thích hợp.

05

06

07

08

Chuẩn bị lắp ráp sản phẩm
Dựng sản phẩm theo bản vẽ chi tiết; giám sát tại xưởng kiểm tra lần 1 
đối với sản phẩm (độ phẳng, thẳng, kết cấu sản phẩm,…) trước khi 
chuyển sang bộ phận sơn gỗ; Kiến trúc sư thiết kế kiểm tra và đối chiếu 
với bản vẽ chi tiết về độ chính xác và chỉnh sửa nếu cần thiết.

Hoàn thiện sản phẩm
Trưởng bộ phận sơn nghiệm thu phần thô của bộ phận mộc tại xưởng 
mộc hà nội; Trường hợp đạt chất lượng như yêu cầu, bộ phận sơn tiến 
hành quy trình sơn; Trường hợp cần điều chỉnh, sản phẩm được chuyển 
lại bộ phận sản xuất để điều chỉnh sau đó tiếp tục quy trình sơn.

Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra lại sản phẩm lần cuối, phối hợp với kiến trúc sư kiểm soát độ 
chính xác về màu sắc và thẩm mỹ của từng sản phẩm; Trong trường hợp 
cần điều chỉnh, thay đổi sẽ quay lại quy trình sơn để đạt được sự hoàn 
hảo nhất cho sản phẩm.

Lắp đặt sản phẩm và nghiệm thu
Kiểm tra lại bản vẽ và vị trí lắp đặt; Tiến hành lắp đặt sản phẩm; Nghiệm 
thu, bàn giao với khách hàng



KINH NGHIỆM &
UY TÍN

Trong quá trình hình thành và phát triển của doanh 
nghiệp, với tầm nhìn trở thành thương hiệu thiết kế và thi 
công nội thất hàng đầu tại Việt Nam, Homy đã, đang và 
sẽ tiếp tục sứ mệnh thổi nguồn sinh khí sáng tạo cho mỗi 
không gian sống riêng, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho người Việt. 

Với kinh nghiệm hoàn thiện hàng loạt công trình thiết kế 
thi công nội thất trọn gói tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, 
chúng tôi tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu từ khách 
hàng và các đối tác cùng sự cam kết về chất lượng.

Homy luôn kiến tạo công trình dựa trên những ý tưởng 
thiết kế độc đáo, thoát khỏi lối mòn tư duy cũ để tối ưu 
hóa tính trải nghiệm trong không gian, luôn đảm bảo sự 
khả thi về mặt thi công và sản xuất. 

Chất lượng chính là nhân tố giữ chân khách hàng và 
chúng tôi coi đây là giá trị cốt lõi cần phải giữ gìn. Homy 
luôn hướng đến sự thẩm mỹ, bền vững, công năng sử 
dụng và sự hài lòng của con người khi sống trong không 
gian đó. 

Chúng tôi mang đến cho khách hàng một quy trình làm 
việc trọn vẹn từ A – Z, tiết kiệm tối đa chi phí cũng như 
cam kết về tiến độ hoàn thiện công trình. Không chỉ vậy, 
giải pháp thiết kế và sản xuất thi công của chúng tôi đáp 
ứng tối đa mong muốn của khách hàng. Phục vụ khách 
hàng bằng sự tận tâm, cẩn trọng trong từng chi tiết là 
nghĩa vụ hàng đầu của Homy.



ĐỐI TÁC
ĐỐI TÁC GIẢI THƯỞNG

Trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn nhỏ đều bị tác động bởi đại dịch Covid-19, Homy Việt 
Nam đã nhanh chóng điều chỉnh và thích nghi với thời cuộc, cố gắng không chỉ giảm thiểu 
ảnh hưởng xấu mà còn “biến nguy thành cơ”. Bằng cách tận dụng thời gian để cải thiện chất 
lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao vào quá trình làm việc, lên định hướng phù hợp 
để triển khai công việc sau khi dịch kết thúc, Homy tự tin vươn lên trở thành công ty chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, thi công, thiết kế và trang trí nội, ngoại thất. 

GIẢI THƯỞNG

Trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn nhỏ đều bị tác động bởi đại dịch Covid-19, Homy Việt 
Nam đã nhanh chóng điều chỉnh và thích nghi với thời cuộc, cố gắng không chỉ giảm thiểu 
ảnh hưởng xấu mà còn “biến nguy thành cơ”. Bằng cách tận dụng thời gian để cải thiện chất 
lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao vào quá trình làm việc, lên định hướng phù hợp 
để triển khai công việc sau khi dịch kết thúc, Homy vươn lên trở thành công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất thi công nội thất và vinh dự được lọt vào top 100 doanh 
nghiệp tiêu biểu ASEAN 2020.



CÔNG TRÌNH
THỰC TẾ







CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOMY VIỆT NAM

Văn Phòng: Tầng 1, Tòa nhà 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Xưởng sản xuất:  KCN Ngọc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Hotline: 0917 266 996     |     Email: info@homy.vn     |     Website: www.homy.vn


