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Louvre Architect giúp bạn định
hướng và xây dựng không gian
sống trong tương lai.

Truy cập vào đây để xem các dự án
đã hoàn thành 
www.louvre.design



GIỚI THIỆU
Louvre Architect là đơn vị đi tiên phong
trong mô hình từ thiết kế đến thi công hoàn
thiện trọn gói về Kiến trúc, nội thất và Cảnh
quan được thành lập từ năm 2009 bởi Công
ty TNHH Dupa Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội,
Việt Nam.
  Chúng tôi có đầy đủ các bộ môn từ xây
dựng dân dụng, cơ điện, điều hoà và sản
xuất đồ nội thất may đo theo yêu cầu .
Không những thế, Louvre Design còn
thường xuyên cộng tác với các cộng tác viên
tự do như kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ
sư âm thanh- ánh sáng , đồ họa - thiết
kế,v.v...được chọn lọc cho từng dự án riêng
biệt.
  Chúng tôi được cộng đồng KTS hoan
nghênh với phong cách thiết kế đặc biệt,
hiện đại, sáng tạo, và thực hiện các dự án
tốt theo đúng tiến độ.
  Chúng tôi tự hào khi đạt được sự hài lòng
và tin tưởng hợp tác của các khách hàng đặc
biệt quan trọng là các chủ doanh nghiệp,
các tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam.

www.louvre.design

  

CÔNG TY THIẾT KẾ, SẢN XUẤT
VÀ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP
CÁC DỰ ÁN BIỆT THỰ CỦA
VINHOMES

ĐĂNG KÝ THĂM QUAN

VINHOMES RIVERSIDE

Tại Vinhomes Riverside chúng tôi có các công
trình hoàn thiện theo phương thức chìa khóa
trao tay để quý khách thăm quan.
( Lưu ý rằng các căn biệt thự đã có người ở )

GIÁ THÀNH PHẢI CHĂNG

Các thành phần báo giá đều được bóc tách
chi tiết theo khối lượng thực tế thi công.
Bạn yên tâm xây nhà và đóng vai trò như một
Ban quản lý công trường thu nhỏ.

DỊCH VỤ NHANH CHÓNG

Chúng tôi có đầy đủ nhân viên kĩ thuật điện
nước, xây dựng, điều hòa không khí, thợ nề,
thợ lắp tủ ... đáp ứng nhanh trong không quá
24h kể từ khi tiếp nhận ý kiến yêu cầu của
khách hàng sau khi đã nhận bàn giao.

THIẾT KẾ KHÁC BIỆT

Các KTS của Louvre luôn luôn sáng tạo, mang
đến những nét cá tính riêng của từng chủ
nhà. Chúng tôi không lập lại các thiết kế của
mình mà luôn luôn đổi mới.

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN
CHÚNG TÔI ?

ĐỐI TÁC TIN CẬY VỀ GIÁ

Hiện tại chúng tôi đang là đối tác của các
hãng cung cấp thiết bị hàng đầu như : Daikin,
Mitsubishi Heavy, Kohler, Bosh, Malloca ...
chúng tôi cung cấp cho bạn giá thành theo
hãng và miễn phí phí dịch vụ.


