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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp

Tên thương hiệu

Logo

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Giấy ĐKKD số

Loại hình doanh nghiệp

Thuộc thành viên của

Người đại diện pháp lý

Vốn điều lệ hiện nay

Ngành nghề kinh doanh

: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI

: NỘI THẤT DAVEHOME

: Số 317 Phạm Văn Đồng – Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

: 0243.205.5026

: noithatdavehome@gmail.com

: www.davehome.com.vn

: 0104854711

: Công ty cổ phần

: DAVECO Group

: Trương Thanh Hà

Vốn điều lệ hiện nay

Ngành nghề kinh doanh
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DAVECO GROUP:

1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT 
ĐẠI VIỆT

Đ/c: Tầng 3, Nhà J, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, 
Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

2. CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
PHÂN PHỐI PHÚ THÁI

Đ/c: Số 177B phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận 
Ba Đình, Hà Nội.

3. CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ ĐT 
ĐẶNG GIA

Đ/c: Số 37, ngõ 79, phố Trần Cung, Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ SX VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG 

HIỆU VIỆT
Đ/c: 150 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1, Thành phố HCM.

1. Nhà máy sản xuất tại miền Bắc:
Khu công nghiệp Phú Minh, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2.    Nhà máy sản xuất tại miền Nam: 
Số 3, Đường 35 - Hồ Ngọc Lãm, P. 16, Q. 8, TP. HCM
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THƯ NGỎ:

Kính gửi quý khách hàng,
Nội thất Davehome xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin tưởng và sử dụng sản phẩm 
của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Là một thành viên của Daveco Group, Davehome là một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế –
thi công nội thất. Xuất phát từ niềm đam mê kiến trúc nội thất và mong muốn làm đẹp cho mọi căn nhà, 
chúng tôi đã và đang thực hiện rất nhiều công trình biệt thự, chung cư cao cấp, nhà hàng, khách sạn, 
showroom… đưa thương hiệu Davehome ngày càng được nhiều khách hàng biết đến.
Để đạt được những điều trên, Nội thất Davehome đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, tạo nên những không 
gian tiện ích, mang lại cho Quý khách hàng một cảm giác thân thiện, ấm cúng mỗi sáng thức dậy và mỗi 
ngày trở về bên mái ấm gia đình. Sự tinh tế trên từng thiết kế, Tối giản và Hiện đại là một điểm cộng 
của Davehome. Từ cánh cổng, phòng khách, nhà bếp cho đến phòng ngủ, phòng giải trí… đều 
được Davehome thiết kế và thi công một cách hoàn hảo, chuyên nghiệp.
Có người từng nói: “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống”
Hãy liên hệ với Nội thất Davehome, bạn sẽ được tư vấn chuyên nghiệp và nhận được những bản thiết kế 
nội thất phù hợp nhất. Chúng tôi với đội ngũ kiến trúc sư sáng tạo kết hợp với những người thợ lành nghề, 
cam kết sẽ làm hài lòng quý khách cả về thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng, đặc biệt là tối ưu về tài chính 
cùng chế độ bảo hành tận tâm với phương châm “Song hành cùng ngôi nhà của bạn”.
Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể thành viên, Nội thất Davehome xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng 
đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Kính chúc quý khách hàng An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc!
Chủ tịch HĐQT
Đặng Anh Phương
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
* Thiết kế nội thất:
Thiết kế, cải tạo, trang trí nội ngoại thất không gian văn phòng.
Thiết kế nội thất văn phòng, thiết kế nội thất gia đình, chung cư
Thiết kế nội thất Resort – Khách sạn – Nhà hàng -Quán bar
Thiết kế trang trí nội thất showroom, gian trưng bày sản phẩm
* Thi công nội thất:
Thi công xây dựng, lắp đặt và hoàn thiện công trình khách sạn, showroom, chung cư, văn phòng, công trình dân dụng…..
Thi công từng phần, trọn gói công trình
Thi công hoàn thiện nội thất
Cải tạo xây dựng, cải tạo nhà dân dụng, xây mới nhà dân dụng.
* Cung cấp nội thất:
Sản xuất, cung cấp, lắp đặt nội thất văn phòng, nội thất gia đình và các công trình khác.

Trở thành thương hiệu mạnh và uy tín, mang lại tối đa giá trị cho khách hàng trong lĩnh vực của mình là điều mà chúng tôi luôn hướng tới.
DAVEHOME luôn lấy tiêu chí hàng đầu là luôn luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng và cống hiến hết mình trong công việc để tìm ra giải pháp tối ưu nhất, đáp
ứng mọi mong muốn của khách hàng.
Sự hài lòng của khách hàng là trách nhiệm, là sứ mệnh và là thước đo cho sự thành công của công ty.

Xuyên suốt chặng đường hơn 10 năm hình thành và phát triển, Văn hóa DAVECO không chỉ nằm ở các phong trào, mà bản chất là một tập hợp các 
phương pháp ứng xử trên nguyên tắc chủ đạo “Khách hàng là trung tâm”: Tôn trọng khách hàng, lắng nghe khách hàng và cống hiến những giá trị 
tốt nhất cho khách hàng. 

Là nhân sự của DAVECO, các thành viên thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo – nâng cao năng lực chuyên môn để phục vụ 
khách hàng tốt hơn

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH:

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP:
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

BAN GIÁM ĐỐC

BAN TRỢ LÝ

HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ

KHỐI THƯƠNG 
MẠI

KẾ TOÁN NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT

HỆ THỐNG 
SHOWROOM

PHÒNG QUẢN 
LÝ DỰ ÁN

PHÒNG QUẢN 
LÝ BÁN LẺ

PHÒNG XUẤT 
NHẬP KHẨU

PHÒNG 
MARKETING

KHỐI THIẾT KẾ

PHÒNG THIẾT 
KẾ

PHÒNG SÁNG 
TẠO

PHÒNG CÔNG 
TRÌNH

BỘ PHẬN KHO

PHÒNG KẾ 
TOÁN

GIÁM ĐỐC

XƯỞNG SẢN 
XUẤT

BỘ PHẬN KỸ 
THUẬT

TỔ CƠ KHÍ

TỔ SƠN

THIẾT KẾ TỔ MÁY

TỔ LẮP RÁP

HOÀN THIỆN
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CHỨNG NHẬN:

CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ:

Đội ngũ Kiến trúc sư 
giàu năng lực chuyên 
môn, luôn ngày đêm 
nghiên cứu, đưa đến 
khách hàng những sản 
phẩm với tỉ lệ tiêu 
chuẩn, thẩm mĩ và chất 
lượng cao.

Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật 
viên, công nhân tay 
nghề cao – thao tác 
chuẩn xác trên hệ 
thống máy móc hiện đại 
nhất. 

Đội ngũ nhân viên vận
chuyển, lắp ráp luôn
làm việc với kỉ luật chặt
chẽ, chuyên nghiệp và
nhiệt tình. 

Đội ngũ nhân viên bán
hàng, chăm sóc khách
hàng luôn tận tâm đồng
hành cùng khách hàng, 
lắng nghe và thấu hiểu. 
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT:

NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT QUY MÔ 
10.000m2

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ PHÁP

XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ CHUẨN XÁC
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THIẾT BỊ SẢN XUẤT:

Máy dán cạnh 12 chức năng Máy CNC trung tâm

Máy khoan ngang tự độngMáy dán bề mặt Lamilate

Máy CNC 12 chức năng

Máy dán cạnh không đường line11



THIẾT BỊ SẢN XUẤT:
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TIÊU CHÍ SẢN PHẨM:

Tại Nội thất DaveHome, toàn bộ sản phẩm Nội thất nhập khẩu cũng như sản phẩm do chính DaveHome sản xuất, 
phân phối, thiết kế và thi công cho khách hàng luôn đảm bảo đầy đủ tiêu chí sau đây:

CHỨC NĂNG

Các sản phẩm của Nội thất DaveHome được
tối ưu hóa về mặt công năng, đáp ứng đầy đủ
nhu cầu sử dụng của khách hàng.

TINH TẾ - THỜI THƯỢNG
Tại Nội thất DaveHome, khách hàng có cơ hội
lựa chọn sản phẩm phong phú về kiểu dáng, đa
dạng về mặt chất liệu như sofa kết hợp giữa gỗ
và da bò Italy chất lượng cao, bàn ăn mặt đá
phiến tự nhiên với những đường vân toát lên
vẻ đẹp quý phá

CÔNG NGHỆ
Toàn bộ sản phẩm nội thất mang tên thương
hiệu DaveHome đều được sản xuất trên dây
chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất. Chúng
tôi tự tin cung ứng cho thị trường những sản
phẩm có chất lượng vượt trội, đảm bảo tính
thẩm mỹ và chất lượng đạt chuẩn Châu Âu

CHẤT LƯỢNG
Trên dây chuyền sản xuất hiện đại được kiểm
soát chặt chẽ trong từng khâu vận hành, mỗi
sản phẩm nội thất DaveHome đều đảm bảo
tuyệt đối về mặt chất lượng, khách hàng hoàn
toàn an tâm trong quá trình sử dụng.
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT:
Tiếp nhận thông tin 

từ khách hàng

Khảo sát thực tế

Cải tạo các hạng mục xây dựng, 
điện – nước tại công trình theo

bản vẽ thiết kế được duyệt KCS Sản Phẩm
Tiến hành sản xuất các hạng

mục nội thất theo thiết kế
được duyệt

Vệ sinh công nghiệp – hút
mùi toàn bộ công trình

sau khi cải tạo xây dựng
Đóng gói sản phẩm

từ nhà máy sản
xuất theo quy

chuẩn của Daveco. 

Theo dõi, bảo hành định kỳ sản phẩm cho đến hết
thời hạn bảo hành

• Tư vấn sản phẩm
• Báo giá sản phẩm

• Tiếp nhận phản hồi
• Chốt đơn hàng, ký HĐ 

• Thiết kế cải tạo
• Thiết kế mặt bằng 2D
• Thiết kế phối cảnh 3D
• Chốt toàn bộ thiết kế

• Lập kế hoạch triển
khai đơn hàng

• Deadline hoàn thành

Vận chuyển, lắp
đặt hoàn thiện theo
thiết kế được duyệt

• Nghiệm thu - hoàn
thành đơn hàng

• Thanh lý hợp
đồng

• Chuyển toàn bộ
thông tin đơn
hàng tới phòng
dịch vụ và chăm
sóc khách hàng
của Daveco
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KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Bên cạnh yếu tố công nghệ, nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng hàng đầu để đem tới một sản
phẩm nội thất chất lượng. Để đảm bảo được tất cả nguồn nguyên vật liệu đầu vào đạt chất lượng tốt
nhất, chúng tôi sở hữu riêng một phòng Vật tư - đảm bảo toàn bộ nguyên vật liệu gỗ được
DaveHome đưa vào sản xuất đều hội tụ đủ tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn cho sức khỏe người sử
dụng.

Hiện tại chúng tôi đang áp dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng (Quality Management Systems)
theo TCVN ISO 9001:2015 để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Chúng tôi sử dụng Quality
Management System để phân tích những nhu cầu của khách hàng và giám sát các quy trình sản
xuất nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp và chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Bên cạnh đó, Nội thất DaveHome còn tiến hành kiểm soát quy trình bằng thống kê (SPC). Qua đó,
giám sát và kiểm soát chất lượng bằng cách theo dõi số liệu sản xuất, đảm bảo giải quyết toàn bộ
vấn đề liên quan trước khi sản phẩm rời khỏi nhà máy.
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QUY TRÌNH BẢO HÀNH, BẢO TRÌ SẢN PHẨM:

Các bước bảo hành:
Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin
Bước 2: Nội thất DaveHome tiếp nhận thông tin bảo hành
Bước 3: Bảo hành sản phẩm
Lưu ý: Trong trường hợp sản phẩm có vấn đề, Quý khách không nên tự sửa chữa mà cần báo ngay cho Nội thất DaveHome qua Hotline: 0243 853 1133 hoặc gửi email tới địa chỉ:
noithat@daveco.com.vn

Đối với những sản phẩm đạt điều kiện bảo hành theo quy định bảo hành của Nội thất DaveHome nhưng không đủ điều kiện kiểm tra sản phẩm ngay tại nơi đặt sản phẩm do liên
quan đến vấn đề kỹ thật, Nội thất DaveHome sẽ mang sản phẩm về kho để kiểm tra. Nếu lỗi được xác định là lỗi của nhà sản xuất, Nội thất DaveHome sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa
chữa, bảo hành và vận chuyển. Nếu lỗi được xác định là lỗi của khách hàng, khách hàng sẽ chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hoặc các chi phí phát sinh khác.

Nội thất DaveHome không bảo hành phần đá, kính và gương của sản phẩm.

Điều kiện bảo hành:
Sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành
Nội thất DaveHome chỉ bảo hành những sản phẩm do DaveHome cung cấp dựa trên hóa đơn mua bán hoặc hợp đồng sản xuất. Khi mua hàng/nhận bàn giao hàng, quý khách vui lòng
giữ cẩn thận sổ bảo hành, hóa đơn mua hàng. Khi cần bảo hành, quý khách vui lòng chụp hình ảnh hóa đơn/hợp đồng sản xuất hoặc biên bản bàn giao hàng hóa để làm cơ sở bảo
hành.
Nội thất DaveHome sẽ tiến hành bảo hành miễn phí đối với mọi trục trặc kỹ thuật thuộc về khâu sản xuất và lắp đặt gây ra.
Đối với những hỏng hóc như: Gãy, vỡ, gây biến dạng, để lửa, nước gây hư hại và các trường hợp tương tự khác không thuộc phạm vi bảo hành, chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa nhưng
bên mua phải thanh toán theo chi phí mà Nội thất DaveHome báo giá.
Không bảo hành trong tất cả trường hợp khách hàng tác động vào sản phẩm (tự ý sửa, lắp ráp, vận chuyển sản phẩm sang nơi khác gây hỏng hóc…) hoặc do môi trường tác động (để
sản phẩm ở nơi quá nóng/nơi có độ ẩm cao…), do động vật tác động (chó, mèo….tác động vào sản phẩm).
Với các sản phẩm phụ kiện như đèn led, bếp từ, hút mùi, tay nâng, pittong…. nằm trong Hợp đồng sản xuất - thi công, khi có vấn đề bảo hành liên quan tới các hạng mục này, quý
khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline bảo hành của các hãng để được hỗ trợ kịp thời.

Bảo trì:

Hết thời gian bảo hành, tất cả các sản phẩm của Nội thất DaveHome đều được bảo trì trọn đời. Nội thất DaveHome sẽ hỗ trợ khách hàng với chi phí hợp lý nhất.
Khi nhận được thông tin bảo trì từ khách hàng, Nội thất DaveHome sẽ cử nhân viên kỹ thuật tới tận nơi (áp dụng cho nội thành), với khách hàng ở xa tùy vào địa điểm chúng tôi sẽ sắp
xếp cho nhân viên kỹ thuật đến trong thời gian sớm nhất, khắc phục nhanh nhất có thể.
Với những sản phẩm hư hỏng: Tùy thuộc vào mức độ hư hỏng, Nội thất DaveHome sẽ tính phí. Trong trường hợp tính phí, Nội thất DaveHome sẽ báo cụ thể chi phí cho khách hàng,
nếu khách hàng đồng ý mới tiến hành sửa chữa/khắc phục.
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ĐỐI TÁC LỚN:

KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC
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HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:

Thiết kế và thi công showroom cho các nhãn hàng thời trang 18



Thi công toàn bộ nội – ngoại thất cho nhãn hàng thời trang Giovanni 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:
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THI CÔNG NỘI THẤT KHÁCH SẠN

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:
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VĂN PHÒNG TRUYỀN THÔNG HABECO VĂN PHÒNG LÃNH ĐẠO HABECO

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:
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CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ, THI CÔNG:

CÔNG TY TNHH LOGISTIC 
HIGHPASS VIỆT NAM
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CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ, THI CÔNG:

VinHome Gardennia
Tân cổ điển

v
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Gold Tower 275 
Nguyễn Trãi

Phong cách Hiện Đại

CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ, THI CÔNG:
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GELEXIMCO SOUTHERN STAR

CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ, THI CÔNG:
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SẢN XUẤT PHỤC VỤ DỰ ÁN:

CỬA GỖ CHẬM CHÁYCỬA GỖ CHỐNG ẨM

v

Sản phẩm cửa gỗ công nghiệp của Nội thất Hoàn Mỹ có độ bền cao, giá cả cạnh tranh,
màu sắc phong phú, dễ dàng lắp đặt,…Chúng tôi tự tin vào khả năng sản xuất, cung
ứng sản phẩm cửa gỗ cho toàn bộ các dự án dù lớn hay nhỏ trên quy mô toàn quốc

CỬA GỖ

TỦ ÂM TƯỜNG

TỦ BẾP DỰ ÁN
26



Tầng 3, nhà J, nhà khách La Thành  

218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

0243 767 4288/99

Nhà máy: Khu công nghiệp Phú Minh 
Phú Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

company@daveco.com.vn

Mr.Đặng Anh Phương

036 371 8888
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