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TỔNG QUAN
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DHC
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Ngôi nhà là nơi thể hiện rõ nét nhất dấu ấn cá nhân của gia chủ. Việc xây dựng theo đúng 
như mong muốn từ thiết kế đến hoàn thiện là vấn đề khó khăn của không ít khách hàng khi 
lựa chọn cho mình đơn vị thi công uy tín. 

DHC - Dream House Construction quy tụ đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao trong Thiết 
kế và Thi công. 

Đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, DHC tâm huyết với từng dự án thực hiện bằng 
những công trình mang tính “Bespoke” - thể hiện nét ‘Độc bản’ nhờ khả năng nắm bắt yêu 
cầu khách hàng và kinh nghiệm quản lý thiết kế thi công thực tế. Qua đó, chúng tôi đã tạo 
ra được những công trình mang đậm dấu ấn tinh hoa trong nghệ thuật sống của chủ nhân. 

TỔNG QUAN - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DHC

DHC - Dream House Construction 
Cùng bạn hiện thực hóa mọi công trình mơ ước
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DỊCH VỤ 
CUNG CẤP
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DHC cung cấp giải pháp THIẾT KẾ và THI CÔNG cho những công trình cá 
nhân và doanh nghiệp với cam kết quản lý công trình từ khi nhận yêu 
cầu đến công đoạn hoàn thiện cùng đội ngũ chuyên nghiệp - hiệu quả.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

THI CÔNG: Chúng tôi là đơn vị duy nhất 
chịu trách nhiệm với khách hàng việc thực 
hiện Xây dựng công trình và Quản lý - Giám 
sát thi công từ khâu đánh giá tính khả quan 
của phương án; điều phối thiết bị, vật tư, 
nhân lực đảm bảo việc sử dụng hợp lý; dự 
trù rủi ro;... để đảm bảo nghiệm thu đúng 
tiến độ và chất lượng của công trình. 

THIẾT KẾ: DHC có mạng lưới sâu rộng cùng 
các đối tác uy tín trong lĩnh vực thiết kế, dễ 
dàng kết nối và thực hiện yêu cầu với nhiều 
phong cách khác nhau để đem đến những 
bản vẽ về ý tưởng concept phù hợp với từng 
yêu cầu khách hàng.
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QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN DỰ ÁN
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

01 02

THỰC HIỆN BẢN VẼ 
THI CÔNG 

l Sau khi các ý tưởng và bản vẽ thiết kế được 
thống nhất, DHC sẽ triển khai bản vẽ kết cấu 
và bản vẽ cơ điện để tiến hành báo giá thi 
công và xây dựng công trình.

03
BÓC TÁCH VẬT TƯ VÀ BÁO 

GIÁ THI CÔNG 
l Thông qua bản vẽ thi công, chúng tôi sẽ 
có cơ sở để báo giá với khách hàng
l Cùng với đó là thông báo tiến độ thực thi 
dự án. 
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TRIỂN KHAI THI CÔNG
l Trong suốt quá trình thi công, DHC luôn 
đồng hành cùng khách hàng và xử lý mọi 
vấn đề xảy ra khi xây dựng công trình để 
đảm bảo tính khả quan của phương án.

TRIỂN KHAI BẢN VẼ VÀ 
PHÁC THẢO PHỐI CẢNH 3D  
l Chúng tôi sẽ gặp gỡ và trao đổi về nhu cầu 
phong cách thiết kế mà khách hàng mong 
muốn, từ đó kết nối với đơn vị thiết kế phù hợp .
l Đưa ra bản thiết kế và phác thảo phối cảnh 
3D cho dự án 
(nếu khách hàng đã có bản vẽ thì có thể bỏ 
qua bước này) 



      

LÝ DO LỰA CHỌN 
CHÚNG TÔI?
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LÝ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

SÁNG TẠOQUẢN LÝ THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP TẬN TÂM

Với mô hình “tailor-made”, mỗi 
công trình là một kiệt tác riêng 
theo từng yêu cầu của khách 
hàng. Mỗi đường nét, mỗi viên 
gạch đến cách thức thi công cũng 
được chúng tôi tỉ mỉ lựa chọn đem 
đến sự khác biệt trong mọi dự án. 
 

Thấu hiểu được những khó khăn 
mà khách hàng gặp phải trong 
quá trình xây dựng, DHC là đơn 
vị đồng hành cùng khách hàng từ 
khâu thiết kế đến khi triển khai thi 
công để có thể tư vấn phương án 
đảm bảo tính khả quan nhất của 
dự án.

Cách xử lý yêu cầu tạo nên thương 
hiệu DHC. Liên tục cải tiến phương 
pháp thi công, kinh nghiệm thực 
chiến nắm bắt tâm lý khách hàng 
và xử lý linh hoạt những vấn đề 
khó khăn để mọi công trình luôn 
đạt hiệu quả cao nhất.

Luôn luôn theo sát khách hàng từ 
khi nhận yêu cầu đến khâu triển 
khai thi công và hoàn thiện, đội ngũ 
DHC đảm bảo quản lý chặt chẽ 
trong các khâu từ bản vẽ đến triển 
khai thi công, đặc biệt nhất là khâu 
quản lý các phát sinh cũng như 
tư vấn sâu sát với khách hàng về 
các thay đổi chủ quan hoặc khách 
quan dù là nhỏ nhất tại công trình.
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The Indochine Villa

Vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian
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l  VỊ TRÍ: Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh
l  TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 423 m2 - 3 tầng 
l  HẠNG MỤC THI CÔNG: Xây dựng Cơ bản và 
    Hoàn thiện Nội thất
l  PHONG CÁCH THIẾT KẾ: concept Indochine 
    (phong cách Đông Dương)
l  THỜI GIAN HOÀN THIỆN: 2022

THÔNG TIN CHUNG
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Gia chủ của dự án yêu cầu đội ngũ DHC cải tạo từ 3 
căn nhà một tầng được xây dựng đã lâu thành 1 căn 
biệt thự ba tầng với không gian thoáng đãng mà vẫn 
giữ được nét truyền thống cho ba thế hệ.  `

CÂU CHUYỆN CỦA GIA CHỦ -  
HOÀI NIỆM NHỮNG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG
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Trong quá trình triển khai ý tưởng, chúng tôi đã kết nối 
trực tiếp với đơn vị thiết kế uy tín tư vấn và lựa chọn 
phong cách Indochine (phong cách Đông Dương) cho 
dự án cải tạo. Phong cách của ngôi nhà sẽ là sự giao 
thoa tinh tế giữa nét hoài cổ truyền thống Á Đông và 
sự lãng mạn mà hiện đại của kiến trúc Pháp.

CÂU CHUYỆN CỦA GIA CHỦ -  
HOÀI NIỆM NHỮNG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG
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Hiện trạng của ngôi nhà thời điểm ban đầu là kết 
cấu 1 tầng, không theo một bản vẽ nhất định, 
khiến phần thi công kết cấu gặp nhiều khó khăn. 
Với thực tế tình hình đó, đội ngũ đã phải khảo 
sát, đánh giá lại toàn bộ khả năng chịu lực cùng 
hệ thống kết cấu của căn nhà và đã mất ít nhất 3 
lần cập nhật lại thiết kế trong quá trình thi công 
ngôi nhà.

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG 
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG…

x Phối cảnh 3D sảnh 
chính của Indochine Villa
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“Ví như chiều cao trần là 3m3, nhưng khi 
làm thực tế, khoảng thông thủy của trần 
chỉ còn khoảng 2m7 thì buộc phải điều 
chỉnh các chi tiết kiến trúc để không gian 
thông thủy được phù hợp với hiện trạng 
của ngôi nhà.” 
- Giám sát trưởng thi công dự án cho biết.

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG 
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG…
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x Phối cảnh 3D phòng khách của 
Indochine Villa
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x  Phối cảnh 
3D phòng bếp 
Indochine Villa
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Phong cách Indochine nguyên bản là ngôi 
nhà được sắp xếp với các gam màu chính: 
đen, xám, trắng, kem cùng nhiều chi tiết 
mảng tường ốp gạch xanh. 
Tuy nhiên, để đảm bảo cho yếu tố phong 
thủy của khách hàng, chúng tôi đã phải 
thay đổi thiết kế sang tông màu chính là 
đen và mẫu gạch ốp con sò theo yêu cầu 
của gia chủ nhưng vẫn mang phong cách 
Indochine. 

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG 
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG…
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Trong quá trình thi công đội ngũ đã gặp không ít khó khăn về thay 
đổi thiết kế, những vấn đề phát sinh trên công trường, nhưng DHC tin 
rằng chúng tôi đã, đang và sẽ luôn làm việc vì cái TÂM để đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng.  
Công trình là thành quả của hơn 8000 giờ làm việc miệt mài và 50 
người thợ lành nghề, bao gồm công nhân xây dựng cơ bản, cán bộ 
kĩ thuật và những công nhân nhà thầu phụ cung cấp thiết bị vệ sinh, 
đèn chiếu sáng, hệ thống cơ điện,... Tất cả đều được đảm bảo về vấn 
đề an toàn lao động và sức khỏe môi trường, dự kiến sẽ được hoàn 
thiện trong năm 2022 này.

THÀNH QUẢ CỦA ĐỘI NGŨ DHC
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x Phối cảnh 
lobby tầng 1

x Phối cảnh sảnh 
chính lên tầng 1

x Phối cảnh 
phòng khách



2020

x phối cảnh phòng 
ngủ master x phối cảnh phòng 

walk-in closet

x Toàn cảnh 
phòng ngủ master

x phối cảnh 
phòng thờ
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The Aria Villa

Hơi thở châu Âu lãng mạn thời hiện đại
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THÔNG TIN CHUNG
l VỊ TRÍ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
l TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.481 m2 - 5 tầng lầu và 2 tầng hầm
l HẠNG MỤC THI CÔNG: Xây dựng Cơ bản và Hoàn thiện Nội thất
l PHONG CÁCH THIẾT KẾ concept Neo Classic (phong cách Tân cổ điển)
l THỜI GIAN HOÀN THIỆN: 2023
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Mong muốn thể hiện đẳng cấp sang trọng và tinh tế 
của gia chủ, đội ngũ DHC đã kết nối với đơn vị thiết 
kế concept cho ngôi nhà với lối kiến trúc Tân cổ điển. 
Phong cách là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và 
dòng chảy hiện đại của thời gian. 
Phác thảo ngôi nhà 5 tầng cùng hai tầng hầm được 
thiết kế nhằm tối đa mục đích sử dụng. Với thiết kế 
hai tầng hầm, đội ngũ đã đặc biệt dành thời gian 
nhiều hơn xem xét cho phần móng sâu và kiên cố. 
Các trụ cột sẽ được sử dụng loại thép chịu lực tốt tạo 
sự vững chãi cho ngôi nhà.

CÂU CHUYỆN CỦA GIA CHỦ
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2424x Phối cảnh 
cổng chính Aria 
Villa  
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x Phối cảnh 
sân vườn 

x Phối cảnh góc 
sân vườn  

x Toàn cảnh mặt 
trước Aria Villa 
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The River Villa

Nét chấm phá tươi mát giữa lòng đô thị 
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l VỊ TRÍ: Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
l TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.126 m2 - 2 tầng lầu  và 1 tầng hầm
l YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG: Thiết kế, thi công, hoàn thiện nội thất
l PHONG CÁCH THIẾT KẾ concept Tropical Style  (phong cách Nhiệt đới)
l THỜI GIAN HOÀN THIỆN: 2023

THÔNG TIN CHUNG
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Qua quá trình khảo sát thực tế yêu cầu khách hàng, đội ngũ 
DHC đã kết nối với đơn vị thiết kế để tư vấn gia chủ phong 
cách concept Nhiệt đới vừa hiện đại mà vẫn hơi hướng hoang 
dã, gần gũi với thiên nhiên nhờ vào vị trí nằm cạnh dòng sông.
Mặt sàn được đơn vị lựa chọn loại gỗ tự nhiên màu sáng, 
chống thấm nước cao giúp tăng độ bền và phù hợp với 
phong cách của căn nhà. Vật liệu kính được đưa vào bản vẽ 
tạo không gian mở nhưng cũng đảm bảo độ an toàn trong 
quá trình sử dụng. Ngôi nhà sẽ là tổ ấm hoàn hảo, nơi trở về 
của mỗi thành viên trong gia đình sau những giờ làm việc 
căng thẳng.

CÂU CHUYỆN CỦA GIA CHỦ
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River Villa 
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x Phối cảnh hồ bơi 
mặt trước x Phối cảnh sảnh 

chính tầng 1

x Phối cảnh cửa chính 
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x Phòng ngủ master 

x Phòng khách

x Khu vực phòng bếp

x Một góc Tầng 1

x Xây dựng hiện tại là bãi 
đậu xe máy và khu vực 

cây xanh cảnh 
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D2 Grand Tower
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l VỊ TRÍ: Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
l TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.728 m2 - 3 tầng lầu và 1 tầng hầm
l YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG: Xây dựng Cơ bản và Hoàn thiện Nội thất
l PHONG CÁCH THIẾT KẾ: dựa trên giá trị văn hóa doanh nghiệp 
l THỜI GIAN HOÀN THIỆN: 2023
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THÔNG TIN CHUNG
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Với văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp là Đột phá và 
Phát triển nhiều giá trị bền vững, đội ngũ DHC đã đề 
xuất định hướng thiết kế kiến trúc với màu sắc chủ 
đạo là cam và xanh lá. Sự kết hợp của hai màu sắc 
tương phản này giúp tạo ra không gian khích lệ tương 
tác cho đội ngũ nhân viên làm việc tại văn phòng.
Không gian làm việc có công năng phục vụ 180 - 200 
nhân viên, mô hình văn phòng mở, mang hơi thở hiện 
đại cho đội ngũ nhân sự trẻ với nhiều khát khao định vị 
doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
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x Phối cảnh Khu vực căn-tin
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x Sảnh Lễ tân x Khu vực làm việc 

x  Phòng họp 

x  Căn-tin và khu vực ăn uống 

x Phòng làm việc của 
Giám đốc
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Penthouse 
Stella Residence
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THÔNG TIN CHUNG
l VỊ TRÍ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
l YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG: Thiết kế, thi công, 
   hoàn thiện nội thất
l THÔNG TIN XÂY DỰNG:
  Căn hộ Penthouse:
- Trệt: 221.11 m2

- Lầu 1: 132 m2

l PHONG CÁCH THIẾT KẾ: Hiện đại
l THỜI GIAN HOÀN THIỆN: 2023
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Với mong muốn kiến tạo không gian sống đẳng cấp của gia chủ hướng tới sự hoàn mỹ, tinh tế 
và riêng tư, thiết kế của các căn hộ mang giá trị vĩnh cửu cùng sự cộng hưởng danh giá cho mỗi 
chủ nhân. Từng chi tiết là sự kết hợp hài hoà giữa vật liệu cao cấp và thiết kế tinh xảo để tạo 
nên những kiệt tác nghệ thuật trong không gian nội thất của gia chủ.
Căn hộ sẽ là nơi thoả mãn cuộc sống thành đạt, đem lại trải nghiệm trọn vẹn trong từng giá trị 
và cung bậc cảm xúc.
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Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
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x Phòng thay đồ

x Phòng ngủ x Toàn cảnh Phòng bếp

x Sảnh 
Tầng 1

x Phòng tắm
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Duplex
Stella Residence



4343

THÔNG TIN CHUNG
l VỊ TRÍ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
l YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG: Thiết kế, thi công,   
    hoàn thiện nội thất
l THÔNG TIN XÂY DỰNG: 
    Căn hộ 03 Phòng ngủ: 125. 8 m2

    Căn hộ 04 Phòng ngủ: 143.6 m2

l PHONG CÁCH THIẾT KẾ: Hiện đại
l THỜI GIAN HOÀN THIỆN: 2023
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x Phối cảnh 
Phòng ăn 

x Phối cảnh 
Phòng ngủ 

x Phối cảnh Khu vực bếp
x Phối cảnh 
Phòng ngủ
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THANK YOU


