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Kính gửi quý khách,
 
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 Architect 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.
 Ngoài ra, Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia tăng bằng một quy trình khép kín hưỡng dẫn quý vị trực tiếp mua
hàng hóa tại Trung Quốc vốn được coi là công xưởng của thế giới, là thị trường tỉ đô nên hầu hết các thương
hiệu nội thất hàng đầu thế giới đều có đại lý chính thức tại đây như Fendi Casa, Poliform hay IPE Cavalli
- Dịch vụ Visa, vé máy bay đi Trung Quốc, có xe đưa đón tại sân bay.
- Dịch vụ khách sạn từ 3 đến 5 sao
- Phiên dịch cho quý khách suốt chặng đường
- Nhân viên chuyên nghành tư vấn trực tiếp mua hàng.
- Các dịch vụ thuế quan, nhập khẩu và vận chuyển về Việt Nam nhanh chóng an toàn đúng Pháp luật.
 
 
 

Giới thiệu
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Sơ đồ tổ chức
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Cơ sở pháp lý
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Mã số doanh nghiệp : 0104163577
Đăng ký lần đầy 14 tháng 9 năm 2009
 
Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNNH DUPA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : DUPA VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt : DUPA VIETNAM CO.,LTD
Trụ sở : Khu công nghiệp Đức Giang, phố Đức Giang, phường Đức Giang,
Q.Long Biên, TP.Hà Nội
Điện thoại : 02485898755
Vốn điều lệ : 20.000.000.000.000 đồng ( Bằng chữ : Hai mươi tỷ đồng ./. )
 
Người đại diện theo Pháp Luật
Họ và tên : PHẠM DUY
Chức vụ : Giám đốc
Điện thoại : 0973883368
 
Mẫu dấu và chữ ký
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máy móc phục
vụ sản xuất
nội thất

Máy cưa bàn trượt 2 lưỡi : 02 máy
Mày cắt gỗ CNC : 01 máy

Máy dán cạnh  : 01 máy
Máy cưa vanh : 02 máy

Máy tupi trục đứng : 02 máy
Máy đục mộng : 02 máy

Máy chà nhám thùng : 01 máy
Khoan vít cầm tay : 10 máy
Máy đục bê tông : 05 máy

Máy ép nguội : 01 máy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

máy móc thi
công xây
dựng

Máy ép cừ lực ép 70T-130T : 01 máy
Máy ép cọc bê tông P min 80T : 01 máy

Xe cẩu 25T  : 01 xe
Xe cẩu 12T : 01 xe

Máy múc 30 : 1 máy
Máy múc 55 : 1 máy

Máy múc 120 : 1 máy
Máy đục bê tông : 15  máy

Khoan rút lõi : 03 chiếc
Xe chuyển chạc : 10 xe 3-4 m3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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các thương hiệu đối tác 
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một vài hình
ảnh công ty
thi công xây
dựng từ cơ
bản đến phức
tạp

Hình ảnh thi công tại biệt thự Anh Đào 
Tháng 12 năm 2017
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Thi công che chắn theo quy định của
khu vực sở tại, BQL khu đô thị
Thi công phá dỡ điều chỉnh theo thiết
kế mới được phê duyệt
Vận chuyển chạc ra khỏi công trình.



Thi công ép cừ, cọc bê tông
Thi công đổ bê tông sàn, mái
Thi công mở vách hầm
Thi công xây dựng : tường ngăn, bể
phốt, sân, mái, chống thấm, ốp lát ...
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Hình ảnh thi công
vách hầm mở
rộng tại biệt thự
Hoa Sữa 5 căn số
38 - dự án
Vinhomes
Riverside, Q.Long
Biên, TP.Hà Nội

Lấy mẫu bê tông
tại biệt thự Hoa
Lan 1 căn số 25  -
dự án Vinhomes
Riverside, Q.Long
Biên, TP.Hà Nội

Nghiệm thu đổ bê
tông cầu thang 
 tại biệt thự Hoa
Sữa 7 căn số 04 
 - dự án
Vinhomes
Riverside, Q.Long
Biên, TP.Hà Nội

Đổ bê tông mái
 tại biệt thự Hoa
Phượg 3 căn số
48  - dự án
Vinhomes
Riverside, Q.Long
Biên, TP.Hà Nội



Hình ảnh thi công mở
vách hầm tại Biệt thự
Hoa Phượng 1 căn số
20 - dự án Vinhomes
Riverside, Q.Long Biên,
TP.Hà Nội

12 www.louvre.design
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một vài hình
ảnh công ty
thi công cơ
điện nước và
điều hòa

Hình ảnh sau khi bàn giao tại căn biệt thự
Hoa Phượng 1 căn số 20 - dự án Vinhomes
Rivéide, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
 
Tháng 10 năm 2016
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Hình ảnh thi công đường ống cấp và
thoát nước tại các dự án biệt thự
Vinhomes Riverside, Q.Long Biên,
TP.Hà Nội



Hình ảnh thi công tại Biệt thự Hoa
Sữa 6 căn số 30 - dự án Vinhomes
Riverside, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
 
Tháng 8 năm 2016
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Hình ảnh thi công điều
hòa tại Biệt thự Hoa
phượng 3 căn số 48 - dự
án Vinhomes Riverside,
Q.Long Biên, TP.Hà Nội
 
Tháng 11 năm 2018

Hình ảnh ban lãnh đạo công ty tham gia dự buổi
thăm quan nhà máy sản xuất điều hòa Daikin tại
Việt Nam theo lời mời
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một vài hình
ảnh trong
hoạt động
sản xuất lắp
đặt đồ nội
thất liền
tường
Hình ảnh chuyển và chuẩn bị lắp đặt nội thất
tại Biệt thự Hoa phượng 3 căn số 48 - dự án
Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
 
Tháng 02 năm 2022



Hình ảnh thi công lắp
đặt nội thất tại Biệt thự
Hoa phượng 3 căn số
48 - dự án Vinhomes
Riverside, Q.Long Biên,
TP.Hà Nội
 
Tháng 02 năm 2022
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Hình ảnh một góc
xưởng sản xuất khi tăng
ca để đảm bảo tiến độ
công trình.
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Hình ảnh quá trình đang
lắp đặt tủ bếp, tủ áo và
cửa lùa ngăn phòng
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Hình ảnh lắp đặt cửa chính tại Biệt
thự Vinhomes, vận chuyển bàn đại
tiệc kích thước lớn 8m chiều dài tại
nhà máy công ty in bao bì Việt Hưng,
TP.Hưng Yên.
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một vài hình
ảnh công ty
thi công cảnh
quan cây
xanh

Hình ảnh vườn cây bóng mát đối tác của
chúng tôi tại Thị xã Sơn Tây - Hà Nội
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Vườn cây với diện tích 2ha ngay gần
thủ đô Hà Nội, đảm bảo cung cấp đa
dạng các loại cây bóng mát cho công
trình của khách hàng



Hình ảnh thi công vườn tại các biệt
thự dự án Vinhomes Riverside của
chúng tôi.
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đối tác cung
cấp đồ rời nội
thất chính của
chúng tôi tại
trung quốc

Trung tâm thương mại nội thất với hơn 500
các thương hiệu nội thất quốc tế
Louvre Home Furnishing (Chongqing) Design
Center
Address: Stores L301- L304, Palm Spring
International Center, No.90 Jinkai Avenue,
Chongqing
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Các hoạt động hỗ trợ
khách hàng mua sắm
đồ rời nội thất
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Trung tâm thương mại
nội thất với hơn 500 các
thương hiệu nội thất
quốc tế
Louvre Home
Furnishing (Chongqing)
Design Center
Address: Stores L301-
L304, Palm Spring
International Center,
No.90 Jinkai Avenue,
Chongqing
 
 



28www.louvre.design

Hình ảnh mua sắm nội
thất văn phòng cho dự
án Trụ sở làm việc
Sunshine Group số 16
Phạm Hùng, Q. Cầu
Giấy, TP.Hà Nội
 
Ban lãnh đạo Công ty
Nesta
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Vợ chồng anh chị Huy -
Hà mua đồ rời nội thất
cho toàn bộ căn biệt
thự của mình tại Hà Nội
Chị Phạm Thị Vân Hà
hiện là chủ tịch kiêm
CEO của Tập đoàn đầu
tư bất động sản TNR
Thuộc hiệu thuộc quyền
quản lý của nhà hàng
Maritime Bank 
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Trung tâm thương mại
nội thất với hơn 500 các
thương hiệu nội thất
quốc tế
Louvre Home
Furnishing (Chongqing)
Design Center
Address: Stores L301-
L304, Palm Spring
International Center,
No.90 Jinkai Avenue,
Chongqing
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một vài hình ảnh xe
hàng nội thất nhập
khẩu chuẩn bị thông
quan



giới thiệu một
vài bộ chứng
từ hải quan
hàng hóa nội
thất đã nhập
khẩu
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Các dự án tiêu
biểu chúng tôi
đã thực hiện
thời gian qua

Hình ảnh biệt thự Nguyệt Quế 18 căn số 12
sau khi bàn giao
 
Tháng 12 năm 2018
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biệt thự hoa phượng 1
căn số 20 - dự án
Vinhomes Riverside,
Q.Long Biên, TP.Hà Nội
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Màu sắc chủ đạo là màu trắng, điểm
nhấn gỗ tối màu kết hợp với màu be
sang trọng.



Biệt thự được thiết kế
đồng bộ từ Kiến trúc
bên ngoài đến nội thất
bên trong. Mang phong
cách Tân cổ điển sang
trọng.
Chúng tôi sử dụng đồ
rời nội thất cổ điển kết
hợp với đèn hiện đại tạo
nên không gian trường
tồn với thời gian.
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biệt thự Nguyệt Quế 18
căn số 12 - dự án
Vinhomes Riverside The
Harmony, Q.Long Biên,
TP.Hà Nội
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Hình ảnh nội thất các phòng tắm
Sử dụng gạch trắng vân đá Calacatta
sang trọng
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Biệt thự được thiết kế
đồng bộ từ Kiến trúc
bên ngoài đến nội thất
bên trong. Mang phong
cách Tân cổ điển sang
trọng.
Chúng tôi sử dụng đồ
rời nội thất cổ điển kết
hợp với đèn hiện đại tạo
nên không gian trường
tồn với thời gian.
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biệt thự hoa phượng 3
căn số 48 - dự án
Vinhomes Riverside,
Q.Long Biên, TP.Hà Nội
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Biệt thự được thiết kế
đồng bộ từ Kiến trúc
bên ngoài đến nội thất
bên trong. Phong cách
hiện đại, kết hợp với
vườn Nhật mang nét cá
tính riêng biệt của Chủ
nhà.
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Không gian được tận dụng mở tối đa,
mang thiên nhiên vào trong nhà
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biệt thự
Nguyệt Quế 18
căn số 02 và
04 - dự án
Vinhomes The
Harmony,
Q.Long Biên,
TP.Hà Nội
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Biệt thự được thiết kế
theo phong cách Tân
Cổ Điển cực kỳ sang
trọng. Nằm trên 2 lô đất
với tổng diện tích 700
m2 tại một trong những
khu đô thị đắt nhất Việt
Nam
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Tầng hầm được thiết kế bể bơi cực
kỳ ấn tượng
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công trình
mang ý nghĩa
to lớn về sự
hiếu thảo với
cuội nguồn
Phương án thiết kế nhà thờ dòng họ Nguyễn
tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
 
Toàn bộ khuôn viên, nhà chính, nhà phụ đã
được hoàn thành vào Tháng 12 năm 2022 . 
 Vui lòng xem thêm trên website :
www.louvre.design
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Khuôn viên rộng hơn
3500 m2 được thiết kế
theo lối kiến trúc cổ Bắc
bộ, nhà 3 gian : 1 chính
2 phụ.
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 www.louvre.design
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Ngoài ra chúng tôi còn
rất nhiều các dự án tiêu
biểu khác đã và đang
được hoàn thành . Vui
lòng truy cập vào địa
chỉ bên trên để biết
thêm chi tiết



Trân trọng cảm ơn !
CÔNG TY TNHH DUPA VIỆT NAM

 
www.louvre.design | hotline 24/7 : 0973883368

"Cách mà con người lựa chọn cuộc sống của mình là một
nghệ thuật, và mỗi một người luôn có sự nhìn nhận khác
nhau về cái đẹp "
 Đây cũng là lý do tại sao một số thứ hấp dẫn với chúng tôi
trong khi những người khác thì không, khám phá họ và tạo
ra sự hài lòng cho họ là mục đích của chúng tôi.
 

triết lý

sứ mệnh Mang đến cho khách hàng những thiết kế công năng sử
dụng tuyệt với nhất, những sản phẩm nội thất với các thiết
kế mới nhất trên thế giới. Mang lại giá trị thực, giá trị đầu
tư đúng đắn, giá cả phải chăng và trung thực.
 

định hướng Chúng tôi luôn nỗ lực để Trở thành một trong những công
ty thiết kế xây dựng - hoàn thiện nội thất trọn gói đáng tin
cậy. Mang lại những giá trị đích thực cho khách hàng ở mọi
lứa tuổi, mọi không gian sống, mọi nơi ...

Cam kết chung


