


Regal Homes là dòng sản phẩm nhà ở (Homes) phát triển bởi thương 
hiệu Regal thuộc Đất Xanh Miền Trung, tương đương tiêu chuẩn 5 sao.
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Regal by Dat Xanh Mien Trung lấy cảm hứng từ công nương Diana 
Anh Quốc, mang sắc xanh lục bảo ấn tượng, hiện thân cho vẻ đẹp trang 
nhã, cao quý và thịnh vượng. Màu xanh Emerald của thương hiệu 
Regal còn là biểu tượng cho mùa xuân, với sức sống mãnh liệt, nhựa 
sống căng đầy, như chính sự giàu sang, phú quý của từng chủ nhân 
Regal sẽ luôn  sinh sôi, ngày càng thịnh vượng.

Cảm hứng

 Thương hiệu Regal Homes Cảm hứng
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Regal Victoria - Elizabeth Edition là sản phẩm thuộc thương hiệu 
Regal Homes tại phía Nam Đà Nẵng, đóng góp vào bộ sưu tập đồ sộ 
của thương hiệu chuẩn 5 sao này, gồm có:  Regal Legend (Quảng Bình);  
Regal Pavillon Da Nang, Regal One River, Regal Complex (Đà Nẵng); 
Regal Maison (Phú Yên). Trong năm 2023, thương hiệu Regal Homes 
sẽ tiếp tục ra mắt Regal Heritage Hội An (Quảng Nam), Regal Capital 
(Thừa Thiên Huế) và Regal Dragon (Bình Định) cùng các sản phẩm 
cao cấp đáng mong chờ khác.

REGAL LEGEND
Quảng Bình

REGAL CAPITAL
Thừa Thiên Huế

REGAL PAVILLON
Đà nẵng

Regal Victoria - Elizabeth Edition Regal Legend 

Regal One Complex Regal Heritage

Regal One River Regal Capital

Regal Pavillon 

Regal Maison

 Thương hiệu Regal Homes Quy mô

Regal Dragon
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Bình Định
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Thương hiệu nhà ở 5 sao Regal Homes hân hạnh ra mắt 
phiên bản giới hạn Regal Victoria - Elizabeth Edition, nối 
dài nguồn cảm hứng Sống Sang - Sống Chất - Sống Xanh tại 
thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Elizabeth Edition là 
phiên bản đặc biệt thuộc khuôn viên dự án Regal Victoria - 
khu villa compound khép kín sang trọng và tao nhã, riêng 
tư trên Đảo Ngọc tại phía Nam Đà Nẵng

Tổng quan dự án Regal Victoria Elizabeth

Sản phẩm: Biệt thự tiêu chuẩn 5 sao

Địa chỉ: Đông Nam TP Đà Nẵng

Loại hình sở hữu: Sổ đỏ vĩnh viễn

Đơn vị thiết kế: STUDIO8 Architecture &

Urban Design (Australia)

Đơn vị phát triển: Regal Homes,

thuộc Tổng công ty Đất Xanh Miền Trung
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Câu chuyện thương hiệu Regal Victoria Elizabeth
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Cảm hứng

Câu chuyện thương hiệu Regal Victoria Elizabeth

Regal Victoria - Elizabeth lấy cảm hứng từ 
những căn biệt thự bình yên, riêng tư và tao nhã 
bên dòng sông Thames hiền hòa uốn quanh xứ 
sở sương mù. 

Những dòng sông, từ bao đời nay, luôn là nơi 
khởi sinh cho những nền văn minh toàn nhân 
loại, là dấu ấn văn hóa, dựng xây nhịp đập phồn 
vinh của cuộc sống con người. Từ dòng Thames 
Anh Quốc thơ mộng, dòng Seine của Paris kiều 
diễm, tới dòng Volga huyền thoại, dòng sông 
Hằng linh thiêng, về dòng sông Hồng thủ đô, 
những dòng sông bao đời nay luôn là biểu tượng 
cho cuộc sống trù phú, ăm ắp đong đầy.
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Câu chuyện thương hiệu Regal Victoria Elizabeth

Regal Victoria - Elizabeth Edition sẽ viết tiếp 
nhịp sống phồn vinh, thịnh vượng bên dòng 
sông Cổ Cò huyền thoại nối liền thương cảng 
Hội An - Đà Nẵng, trở thành biểu tượng giao 
thoa hoàn hảo của những giá trị huyền thoại 
vượt thời gian và công nghệ, phong cách kiến 
trúc tiên tiến thế giới.

Thương hiệu Regal Homes hân hạnh cùng quý 
chủ nhân nuôi dưỡng, vun đầy một cuộc sống 
xanh mát, riêng tư, bình an bên trong những căn 
villa xa xỉ và thanh lịch, được tỉ mẩn chế tác 
những đôi tay tài hoa, khối óc sáng tạo từ khắp 
thế giới về đây quy tụ.

Sống xa hoa
Riêng tư

Bên dòng sông
Huyền thoại
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Câu chuyện thương hiệu Regal Victoria Elizabeth

Chào mừng những chủ nhân cao quý
cùng đến với

Regal Victoria - Elizabeth
“

”
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Câu chuyện thương hiệu

 Chạm
Elizabeth

Câu chuyện thương hiệu Regal Victoria Elizabeth

Chạm Sống xanh 
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REGAL VICTORIA
ELIZABETH EDITION

REGAL ONE RIVER

CA S T I A
PA LM

Phía Bắc: Giáp khu đô thị FPT City

Phía Tây và Nam: Giáp khu đô thị One World Regency

Phía Đông: Giáp sông Cổ Cò và 2 sân golf quốc tế

Regal Food 1 phút

Giữa thiên nhiên non nước tươi xanh của kênh đào, hồ 

sinh thái và dòng sông Cổ Cò nên thơ, một khu villa 

compound được chạm khắc, sáng tạo bằng bảng vật liệu 

xanh thân thiện với môi trường, bền vững và tốt cho sức 

khỏe người dùng. 

Một cuộc sống khỏe, xanh, bền vững truyền đời qua 

nhiều thế hệ, nâng niu thể chất, trọn vẹn tinh thần.

Báu vật
Thiên nhiên
Xanh

LIÊN KẾT

GIÁO DỤC MUA SẮM GIẢI TRÍ

Kênh đào 1 phút

Hồ sinh thái 1 phút

Sông Cổ cò 1 phút

BRG Golf 3 phút

3 phútMontgomerie Links 

5 phútBãi tắm Viêm Đông

5 phútBãi tắm Hòa Hải

5 phútNgũ Hành Sơn

Bãi tắm An Bàng 15 phút

Hội An 15 phút

Vinpearl Nam Hội An

Làng Đại học

Đại học Mỹ tại VN

Đại học FPT

VVmall

20 phút
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Vật liệu xanh
Bảo vệ môi trường
Và sức khỏe gia chủ

���¯�

Kính hộp Kibing, phủ 2 lớp Low-E

Cản tia UV, cách âm, cách nhiệt, kín nước, chống lọt khí

Hồ bơi điện phân muối Úc

Thân thiện với da, tóc, hệ hô hấp, bảo vệ sức khỏe

Đá Marble

Cách nhiệt, bền vững

Ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế

Thân thiện với mắt, chăm sóc tinh thần, nâng niu cảm xúc
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 Cho Trải Nghiệm
Xứng Tầm

Regal Victoria Elizabeth
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Montgomerie
LinksBãi tắm

Viêm Đông
Shilla Monogram
Quang nam

Sunshine 
Heritage Đà Nẵng

Le Meridien
Resort & SpaMontgomerie

Links
The Ocean
VillasBRG

Danang

Biệt lập, riêng tư, khép kín là những tính từ dành riêng cho khu 

villa compound trên đảo ngọc Regal Victoria - Elizabeth. Nhưng 

sự tuyệt vời của Regal Victoria - Elizabeth còn đến từ yếu tố, chỉ 

cần di chuyển 5-10 phút, chủ nhân của villa có thể hòa mình vào 

cuộc sống tinh hoa của giới thượng lưu trên cung đường biển đẹp 

nhất hành tinh của thành phố du lịch Đà Nẵng - Hội An với loạt 

tiện ích chuẩn sống Sang cho trải nghiệm xứng tầm.
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cuộc sống tinh hoa của giới thượng lưu trên cung đường biển đẹp 

nhất hành tinh của thành phố du lịch Đà Nẵng - Hội An với loạt 

tiện ích chuẩn sống Sang cho trải nghiệm xứng tầm.

Biệt lập, riêng tư, khép kín là những tính từ dành riêng cho khu 

villa compound trên đảo ngọc Regal Victoria - Elizabeth. Nhưng 

sự tuyệt vời của Regal Victoria - Elizabeth còn đến từ yếu tố, chỉ 

cần di chuyển 5-10 phút, chủ nhân của villa có thể hòa mình vào 

cuộc sống tinh hoa của giới thượng lưu trên cung đường biển đẹp 

nhất hành tinh của thành phố du lịch Đà Nẵng - Hội An với loạt 



Regal Deli Regal Coffee

Regal Wine & Cigar Regal Fitness

Central ParkRiverside Park

Hệ sinh thái 
Tiện ích nội khu 
đẳng cấp
Hệ sinh thái Regal của Đất Xanh Miền Trung 

còn mang đến cho cư dân nơi đây tổ hợp trải 

nghiệm nội khu đẳng cấp: Regal Coffee - nhà 

hàng, quán cà phê, Regal Deli - siêu thị châu Âu 

nhập khẩu, Regal Cigar & Wine - cigar và rượu 

ngoại; khu tổ hợp thể thao gồm sân tennis, cầu 

lông, bóng chuyền, kayak và cụm công viên đã 

hoàn thiện - công viên trung tâm Central Park, 

công viên ven sông Riverside Park.

Khó có thể tìm ra một khu villa riêng tư lại

dễ dàng tiếp cận loạt resort, khách sạn 5 sao

từ các thương hiệu quốc tế chất lượng nhất

Đà Nẵng; tổ hợp sân golf quốc tế rộng hàng

trăm ha xanh mát trong tầm mắt, trung tâm

thương mại, cửa hàng miễn thuế… chỉ

trong vài phút di chuyển như Regal Victoria  

- Elizabeth Edition.

Tiện ích liên kết
Chuẩn quốc tế

Shilla Monogram Quang Nam American International School

BRG Da Nang Golf Resort Lotte Duty free

VVMallBãi tắm Viêm Đông



Regal Deli Regal Coffee

Regal Wine & Cigar Regal Fitness

Central ParkRiverside Park

Hệ sinh thái 
Tiện ích nội khu 
đẳng cấp
Hệ sinh thái Regal của Đất Xanh Miền Trung 

còn mang đến cho cư dân nơi đây tổ hợp trải 

nghiệm nội khu đẳng cấp: Regal Coffee - nhà 

hàng, quán cà phê, Regal Deli - siêu thị châu Âu 

nhập khẩu, Regal Cigar & Wine - cigar và rượu 

ngoại; khu tổ hợp thể thao gồm sân tennis, cầu 

lông, bóng chuyền, kayak và cụm công viên đã 

hoàn thiện - công viên trung tâm Central Park, 

công viên ven sông Riverside Park.

Khó có thể tìm ra một khu villa riêng tư lại

dễ dàng tiếp cận loạt resort, khách sạn 5 sao

từ các thương hiệu quốc tế chất lượng nhất

Đà Nẵng; tổ hợp sân golf quốc tế rộng hàng

trăm ha xanh mát trong tầm mắt, trung tâm

thương mại, cửa hàng miễn thuế… chỉ

trong vài phút di chuyển như Regal Victoria  

- Elizabeth Edition.

Tiện ích liên kết
Chuẩn quốc tế

Shilla Monogram Quang Nam American International School

BRG Da Nang Golf Resort Lotte Duty free

VVMallBãi tắm Viêm Đông



Cộng đồng tinh hoa
cùng kiến tạo

phong cách sống sang
Regal Victoria - Elizabeth Edition quy tụ những chủ nhân đam 

mê phong cách sống tinh hoa, chia sẻ những thú vui sống tao nhã, 

mang đến một cộng đồng hòa hợp, gắn kết và yêu thương, cho một 

cuộc sống xanh - hạnh phúc - nhân ái.



Cộng đồng tinh hoa
cùng kiến tạo

phong cách sống sang
Regal Victoria - Elizabeth Edition quy tụ những chủ nhân đam 

mê phong cách sống tinh hoa, chia sẻ những thú vui sống tao nhã, 

mang đến một cộng đồng hòa hợp, gắn kết và yêu thương, cho một 

cuộc sống xanh - hạnh phúc - nhân ái.



KIẾN TRÚC VỊ LAI TINH TẾ & ĐỘC BẢN

 Trong Từng tác phẩm
Villa độc bảnSống chất trọn vẹn



KIẾN TRÚC VỊ LAI TINH TẾ & ĐỘC BẢN

 Trong Từng tác phẩm
Villa độc bảnSống chất trọn vẹn



Phiên bản Elizabeth Edition của khu đô thị đảo ngọc Regal 

Victoria là bộ sưu tập giới hạn những căn villa compound 

độc bản xa xỉ, sang trọng, tinh tế và hoàn mỹ đến từng chi 

tiết. Từ ý tưởng sáng tạo đến xây dựng, từ thi công đến vận 

hành đều là những câu chuyện đầy cảm hứng khởi nguồn 

cho tư duy và phong cách sống Chất trọn vẹn, nâng niu từng 

cảm quan gia chủ.



Phiên bản Elizabeth Edition của khu đô thị đảo ngọc Regal 

Victoria là bộ sưu tập giới hạn những căn villa compound 

độc bản xa xỉ, sang trọng, tinh tế và hoàn mỹ đến từng chi 

tiết. Từ ý tưởng sáng tạo đến xây dựng, từ thi công đến vận 

hành đều là những câu chuyện đầy cảm hứng khởi nguồn 

cho tư duy và phong cách sống Chất trọn vẹn, nâng niu từng 

cảm quan gia chủ.
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VẺ ĐẸP XA XỈ, HIỆN ĐẠI VỚI 

HAI MẶT TIỀN ẤN TƯỢNG

Căn góc - Mẫu A+



VẺ ĐẸP XA XỈ, HIỆN ĐẠI VỚI 

HAI MẶT TIỀN ẤN TƯỢNG

Căn góc - Mẫu A+







01 Gara : 26,9m2

02 Sảnh: 12,8m2

03 WC: 8,1m2

04 Bếp - ăn: 28m2

05 Phòng khách : 34,2m2

06 Phòng ngủ: 6,2m2

Mặt bằng
Biệt thự góc 
Điển hình

01

02

03

04

05

06

01

06

07

05

02

03

04

10

11

09

08

Tầng 1
01 Sảnh tầng: 8,7m2

02 Phòng thay đồ PN 2: 6,4m2

03 WC: 8,5m2

04 P. Ngủ 2: 28m2

05 P. Làm việc master: 12,9m2

06 P. Thay đồ master: 11,1m2

07 WC master: 14,2m2

08 P. Ngủ master: 18,5m2

09 P. Thay đồ PN 3: 7,3m2

10 P. Ngủ 3: 17,6m2

11 Thông tầng: 12,9m2

Tầng 2



01 Gara : 26,9m2

02 Sảnh: 12,8m2

03 WC: 8,1m2

04 Bếp - ăn: 28m2

05 Phòng khách : 34,2m2

06 Phòng ngủ: 6,2m2

Mặt bằng
Biệt thự góc 
Điển hình

01

02

03

04

05

06

01

06

07

05

02

03

04

10

11

09

08

Tầng 1
01 Sảnh tầng: 8,7m2

02 Phòng thay đồ PN 2: 6,4m2

03 WC: 8,5m2

04 P. Ngủ 2: 28m2

05 P. Làm việc master: 12,9m2

06 P. Thay đồ master: 11,1m2

07 WC master: 14,2m2

08 P. Ngủ master: 18,5m2

09 P. Thay đồ PN 3: 7,3m2

10 P. Ngủ 3: 17,6m2

11 Thông tầng: 12,9m2

Tầng 2



01

03

04

05

06
07

07

02

01 Hành lang: 6,9m2

02 WC: 5,3m2

03 P. Giải trí: 21,6m2

04 P. Giặt - Kỹ Thuật: 11,4m2

05 P. Tập: 37,5m2

06 P. Ngủ 4: 11,3m2

07 Sân vườn: 86,6m2

Tầng 3



01

03

04

05

06
07

07

02

01 Hành lang: 6,9m2

02 WC: 5,3m2

03 P. Giải trí: 21,6m2

04 P. Giặt - Kỹ Thuật: 11,4m2

05 P. Tập: 37,5m2

06 P. Ngủ 4: 11,3m2

07 Sân vườn: 86,6m2

Tầng 3



PHONG CÁCH SANG TRỌNG VÀ 

VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN

Căn giữa - Mẫu A+



PHONG CÁCH SANG TRỌNG VÀ 

VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN

Căn giữa - Mẫu A+







01

02

03 04

06

05

01 Gara: 26,4m2

02 Sảnh: 5,6m2

03 WC: 5m2

04 Bếp - ăn: 22,6m2

05 Phòng khách : 21,9m2

06 Phòng ngủ: 20m2

Mặt bằng
Biệt thự góc 
Điển hình

Tầng 1
01 Sảnh tầng: 8,7m2

02 Phòng thay đồ PN 2: 6,8m2

03 WC PN 2: 21,8m2

04 P.Ngủ 2: 20,6m2

05 P. Làm việc master: 6,1m2

06 P. Thay đồ master: 5,1m2

07 WC master: 7,4m2

08 P. Ngủ master: 25,7m2

09 Thông tầng: 21,4m2

Tầng 2
01 Sảnh tầng: 8,7m2

02 Phòng thay đồ PN 2: 6,8m2

03 WC PN 2: 21,8m2

04 P.Ngủ 2: 20,6m2

05 P. Làm việc master: 6,1m2

06 P. Thay đồ master: 5,1m2

07 WC master: 7,4m2

08 P. Ngủ master: 25,7m2

09 Thông tầng: 21,4m2
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04

05

09



01

02

03 04

06

05

01 Gara: 26,4m2

02 Sảnh: 5,6m2

03 WC: 5m2

04 Bếp - ăn: 22,6m2

05 Phòng khách : 21,9m2

06 Phòng ngủ: 20m2

Mặt bằng
Biệt thự góc 
Điển hình

Tầng 1
01 Sảnh tầng: 8,7m2

02 Phòng thay đồ PN 2: 6,8m2

03 WC PN 2: 21,8m2

04 P.Ngủ 2: 20,6m2

05 P. Làm việc master: 6,1m2

06 P. Thay đồ master: 5,1m2

07 WC master: 7,4m2

08 P. Ngủ master: 25,7m2

09 Thông tầng: 21,4m2

Tầng 2
01 Sảnh tầng: 8,7m2

02 Phòng thay đồ PN 2: 6,8m2

03 WC PN 2: 21,8m2

04 P.Ngủ 2: 20,6m2

05 P. Làm việc master: 6,1m2

06 P. Thay đồ master: 5,1m2

07 WC master: 7,4m2

08 P. Ngủ master: 25,7m2

09 Thông tầng: 21,4m2
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09



01 Hành lang: 9,2m2

02 WC: 12,5m2

03 P. Ngủ 3: 26m2

04 P.Giặt - Kỹ Thuật: 5,8m2

05 P. Đa năng: 12m2

06 Sân vườn: 55,4m2

Tầng 3
01 Hành lang: 9,2m2

03 P. Ngủ 3: 26m2

04 P.Giặt - Kỹ Thuật: 5,8m2

05 P. Đa năng: 12m2

06 Sân vườn: 55,4m2

01
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04

05

06



01 Hành lang: 9,2m2

02 WC: 12,5m2

03 P. Ngủ 3: 26m2

04 P.Giặt - Kỹ Thuật: 5,8m2

05 P. Đa năng: 12m2

06 Sân vườn: 55,4m2

Tầng 3
01 Hành lang: 9,2m2

03 P. Ngủ 3: 26m2

04 P.Giặt - Kỹ Thuật: 5,8m2

05 P. Đa năng: 12m2

06 Sân vườn: 55,4m2

01
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03
04

05

06



Bảng vật liệu
Tinh tuyển &
Quá trình thi công quốc tế



Bảng vật liệu
Tinh tuyển &
Quá trình thi công quốc tế



MẶT NGOÀI NHÀ

Mặt tiền căn biệt thự

Mái nhà

Giếng trời

- Hoàn thiện full đá Bazan xám honed #800 và đá Pelato Ý, Gray Marble
+ Toàn bộ Pat treo, phụ kiện Inox 304, Sử dụng keo xuất xứ Hàn Quốc
+ Sử dụng keo Mapei
- Hệ hoàn thiện Finesse DPR Texture Finishes, Dryvit Mỹ
+ Genesis: lớp skimcoat gốc xi măng, có gia cố sợi fiber, acrylic-modified polymer
+  Lớp lót Color Prime
+ Finesse DPR Texture finishes màu  614 Smoke Signal
100% acrylic (sử dụng công thức DPR của DOW giúp hạn chế bám bụi để tường sạch lâu 
hơn), mô phỏng mảng đá vôi lymestone. Lớp hoàn thiện đồng nhất, màu được tích hợp vào 
trong lớp hoàn thiện, không sử dụng lớp phủ, nhằm tạo tính nhất quán và độ bền màu sắc.

- Bê tông mái bằng, cấp độ bền B22.5 trở lên
- Chống thấm 2 lớp, lớp lót primer gốc epoxy tăng dính
- Thi công lớp phủ siêu bền Pure Polyurea QP350(Tây Ban Nha), định mức lên đến 
2kg/m2
- Xử lý chống thấm cổ ống vật liệu kết nối đa năng chuyên dụng gốc Polymer - Greenseal 
SBR 701 (Malaysia) và thanh trương nở GS Bentonite
- Hoàn thiện cán vữa bảo vệ 5cm trở lên, cường độ Mac 75

- Sử dụng kính cường lực dày 17.52mm (8mm kính cường lực màu clear + 1.52mm film 
PVB + 8mm kính cường lực màu clear)
- Mái kính sử dụng thanh nhôm profile đỡ kính kích thước 120x60x1.8mm, bao gồm sập và 
nẹp nhôm, hệ nhôm xuất xứ trong nước, sơn phủ Powder Coat mặt ngoài
- Xung quanh viền ngoài mái kính bịt nhôm đặc dày 2mm, nhôm series 3, sơn phủ Powder 
Coat 1 mặt ngoài màu cơ bản theo bảng màu tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đảm bảo không 
thấm dột

MẶT NGOÀI NHÀ

Nhôm kính

Cửa đi gỗ

- Cửa nhôm Eurowindow hệ E95 bản rộng 100mm trở lên
- Độ dày nhôm lên đến 3mm
- Bề mặt nhôm mạ Anode dày 24µm trở lên + lớp tăng cứng bề mặt dày 12 µm trở lên, có 
độ bền màu trên 20 năm
- Kính hộp Kibing, nhập thành phẩm từ Malaysia, phủ 2 lớp Low-E cản tia UV đến 90% 
(Các hệ số truyền ánh sáng, hệ số phản xạ ánh sáng, hệ số hấp thụ nhiệt được tối ưu phù 
hợp)
- Kính khổ lớn vượt trên 7m
- Tiêu chuẩn cách âm quốc tế đến 80dB
- Độ kín nước, độ lọt khí với mọi thời tiết
- Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng
- Phụ kiện Cmech Mỹ, Hafele Đức chất lượng quốc tế

- Cánh cửa dày 55mm chống cháy
- Bên ngoài gỗ Hồng đàn xuất xứ Nam Phi
- Khung thép Hòa Phát mạ kẽm dày 2mm sơn Epoxy, tấm Eron chống cháy 5mm, giấy tổ 
ong
- Phụ kiện bản lề thủy lực GEZE xuất xứ Đức, ổ khóa Hafele xuất xứ Đức

Sàn ban công

- Chống thấm 2 lớp, lớp lót primer gốc epoxy tăng dính, lớp phủ màng Pure Polyurea (Tây 
Ban Nha). Cán vữa tạo dốc xm Mac 75
- Hoàn thiện gạch Kimgres 300x600mm, Nhập khẩu Malaysia, chống trượt và sử dụng keo 
chuyên dụng mapei 100%



MẶT NGOÀI NHÀ

Mặt tiền căn biệt thự

Mái nhà

Giếng trời
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- Xung quanh viền ngoài mái kính bịt nhôm đặc dày 2mm, nhôm series 3, sơn phủ Powder 
Coat 1 mặt ngoài màu cơ bản theo bảng màu tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đảm bảo không 
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MẶT NGOÀI NHÀ

Nhôm kính

Cửa đi gỗ

- Cửa nhôm Eurowindow hệ E95 bản rộng 100mm trở lên
- Độ dày nhôm lên đến 3mm
- Bề mặt nhôm mạ Anode dày 24µm trở lên + lớp tăng cứng bề mặt dày 12 µm trở lên, có 
độ bền màu trên 20 năm
- Kính hộp Kibing, nhập thành phẩm từ Malaysia, phủ 2 lớp Low-E cản tia UV đến 90% 
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- Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng
- Phụ kiện Cmech Mỹ, Hafele Đức chất lượng quốc tế
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ong
- Phụ kiện bản lề thủy lực GEZE xuất xứ Đức, ổ khóa Hafele xuất xứ Đức
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Ban Nha). Cán vữa tạo dốc xm Mac 75
- Hoàn thiện gạch Kimgres 300x600mm, Nhập khẩu Malaysia, chống trượt và sử dụng keo 
chuyên dụng mapei 100%



MẶT NGOÀI NHÀ

Lan can ban công

Vách tấm ốp nhôm trang trí

Cửa cuốn

Mái gara

- Lan can kính cường lực dày 12mm
- Tay vịn inox 304 dày 1.2mm bóng 8k, xuất xứ Đài Loan, Hàn Quốc
- Liên kết chân kính vật liệu Inox 304 và chèn Sika Grout
- Đảm bảo không rung lắc và trường tồn theo thời gian.

- Tấm ốp mặt dựng Luxalon® Single Skin sản xuất từ nhôm đặc 3mm Perforated, theo 
tiêu chuẩn A3003-H14. 
- Cắt CNC theo thiết kế       
- Sơn hoàn thiện hãng Tiger theo tiêu chuẩn AMA 2604 bảo hành màu sơn 15 năm, sơn 
theo công nghệ chống ăn mòn muối biển

- Cửa cuốn nan nhôm khe thoáng Bigos B100S, độ dày nan 1.8mm, sơn tĩnh điện màu tiêu 
chuẩn bền 25 năm, chống ăn mòn, ngăn nước
- Ray nhôm dẫn hướng H100NS.X sơn tĩnh điện màu #7 (ghi đậm)
- Bộ tời AH300A (ĐCKD) bao gồm: 01 motor AH300A, 01 hộp điều khiển, 02 tay điều 
khiển, 01 nút bấm âm tường
- Bộ lưu điện P1000 sử dụng khi mất điện

- Kính cường lực dày 12mm
- Thép C định hình,Viền bọc thép tấm dày 6mm.
- Xà gồ tăng cứng U định hình
- Toàn bộ liên kết hàn, quét kẽm lạnh các mối hàn, Sơn akzonobel độ bền màu tên 20 năm
- Mái kính sử dụng thanh  nhôm profile đỡ kính, sơn phủ Powder Coat 1 mặt ngoài, Mác 
thanh nhôm: 6063-T5.
- Nẹp kính chạy dọc mái bằng inox 304 Đài Loan, mặt ngoài bóng No8

MẶT NGOÀI NHÀ

CẢNH QUAN NHÀ

Bậc sảnh vào nhà

Sân vườn

- Lát đá Đen kim sa hạ trung Ấn Độ, dày 30cm
- Lát bằng keo chuyên dụng Mapei 100%

- Đá tím hoa cà Bình Định khò mặt, dày 3cm, chống thấm 6 mặt
 - Đá Đen Bình Định bóng, lát theo Modul

Hồ bơi

- Sàn hồ ốp sàn gỗ ngoài trời Inova xuất xứ Malaysia, chịu được thời tiết ngoài trời và 
không bay màu
- Bể bơi lát đá tự Bluestone sọc dưa mài cát dày 20mm, chống thấm 6 mặt
- Ốp lát bằng keo chuyên dụng Mapei 100%

Công nghệ hồ bơi

- Công nghệ điện phân muối, xuất xứ Úc
- Các thiết bị cột lọc, bơm lọc… nhập khẩu từ Mỹ, Tây Ban Nha

Cổng vào, hàng rào mặt tiền

- Tấm ốp mặt dựng Luxalon® Single Skin sản xuất từ nhôm đặc 3mm Perforated, theo 
tiêu chuẩn A3003-H14
- Cắt CNC theo thiết kế      
- Sơn hoàn thiện hãng Tiger theo tiêu chuẩn AMA 2604 bảo hành màu sơn trên 20 năm, 
sơn theo công nghệ chống ăn mòn muối biển



MẶT NGOÀI NHÀ

Lan can ban công

Vách tấm ốp nhôm trang trí

Cửa cuốn

Mái gara

- Lan can kính cường lực dày 12mm
- Tay vịn inox 304 dày 1.2mm bóng 8k, xuất xứ Đài Loan, Hàn Quốc
- Liên kết chân kính vật liệu Inox 304 và chèn Sika Grout
- Đảm bảo không rung lắc và trường tồn theo thời gian.

- Tấm ốp mặt dựng Luxalon® Single Skin sản xuất từ nhôm đặc 3mm Perforated, theo 
tiêu chuẩn A3003-H14. 
- Cắt CNC theo thiết kế       
- Sơn hoàn thiện hãng Tiger theo tiêu chuẩn AMA 2604 bảo hành màu sơn 15 năm, sơn 
theo công nghệ chống ăn mòn muối biển

- Cửa cuốn nan nhôm khe thoáng Bigos B100S, độ dày nan 1.8mm, sơn tĩnh điện màu tiêu 
chuẩn bền 25 năm, chống ăn mòn, ngăn nước
- Ray nhôm dẫn hướng H100NS.X sơn tĩnh điện màu #7 (ghi đậm)
- Bộ tời AH300A (ĐCKD) bao gồm: 01 motor AH300A, 01 hộp điều khiển, 02 tay điều 
khiển, 01 nút bấm âm tường
- Bộ lưu điện P1000 sử dụng khi mất điện

- Kính cường lực dày 12mm
- Thép C định hình,Viền bọc thép tấm dày 6mm.
- Xà gồ tăng cứng U định hình
- Toàn bộ liên kết hàn, quét kẽm lạnh các mối hàn, Sơn akzonobel độ bền màu tên 20 năm
- Mái kính sử dụng thanh  nhôm profile đỡ kính, sơn phủ Powder Coat 1 mặt ngoài, Mác 
thanh nhôm: 6063-T5.
- Nẹp kính chạy dọc mái bằng inox 304 Đài Loan, mặt ngoài bóng No8

MẶT NGOÀI NHÀ

CẢNH QUAN NHÀ

Bậc sảnh vào nhà

Sân vườn

- Lát đá Đen kim sa hạ trung Ấn Độ, dày 30cm
- Lát bằng keo chuyên dụng Mapei 100%

- Đá tím hoa cà Bình Định khò mặt, dày 3cm, chống thấm 6 mặt
 - Đá Đen Bình Định bóng, lát theo Modul

Hồ bơi

- Sàn hồ ốp sàn gỗ ngoài trời Inova xuất xứ Malaysia, chịu được thời tiết ngoài trời và 
không bay màu
- Bể bơi lát đá tự Bluestone sọc dưa mài cát dày 20mm, chống thấm 6 mặt
- Ốp lát bằng keo chuyên dụng Mapei 100%

Công nghệ hồ bơi

- Công nghệ điện phân muối, xuất xứ Úc
- Các thiết bị cột lọc, bơm lọc… nhập khẩu từ Mỹ, Tây Ban Nha

Cổng vào, hàng rào mặt tiền

- Tấm ốp mặt dựng Luxalon® Single Skin sản xuất từ nhôm đặc 3mm Perforated, theo 
tiêu chuẩn A3003-H14
- Cắt CNC theo thiết kế      
- Sơn hoàn thiện hãng Tiger theo tiêu chuẩn AMA 2604 bảo hành màu sơn trên 20 năm, 
sơn theo công nghệ chống ăn mòn muối biển



CẢNH QUAN NHÀ

Cổng vào, hàng rào mặt tiền

- Motor âm sàn mã: HADES 230-chính hãng Oxygen (Made in Italy), cảm biến an toàn 
bằng tia hồng ngoại và điều khiển trung tâm

Hàng rào

Sơn giả đá hiệu ứng Kikusui Skin Tile (Nhật Bản), lớp phủ trong suốt gốc nhựa Acrylic

Ánh sáng mặt ngoài

Hệ ánh sáng thông minh tùy biến hàng chục kịch bản ánh sáng đa dạng
- tuổi thọ lên đến 50.000h, CRI 97
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Hà Lan
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BỘ SƯU TẬP CÁC NHÀ CUNG CẤP NGOẠI THẤT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
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TẤM ỐP MẶT DỰNG

Tập đoàn sản phẩm kiến trúc cao cấp thành lập năm 1919, trụ sở Hà Lan, 
hiện có hơn 134 công ty thành viên tại hơn 100 quốc gia.

KÍNH

Tập đoàn chuyên sản xuất kính danh tiếng, thành lập năm 1988, sản lượng 
hơn 15.000 tấn/ngày
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HỆ HOÀN THIỆN

Tập đoàn Mỹ thành lập năm 1969, chi nhánh hơn 75 quốc gia, tiên phong hệ 
hoàn thiện an toàn, thân thiện môi trường thay thế sơn.

PHỤ KIỆN CỬA

Thương hiệu Mỹ với hơn 26 năm kinh nghiệm sản xuất phụ kiện cửa, chi 
nhánh toàn cầu.
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VÁN GỖ ỐP SÀN

Thương hiệu sàn gỗ uy tín hàng đầu đến từ quốc gia sản xuất sàn gỗ tốt 
nhất thế giới - Malaysia.

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

Thương hiệu thiết bị công nghệ chiếu sáng danh tiếng của Bỉ với hơn 30 
năm kinh nghiệm toàn cầu.



VÁN GỖ ỐP SÀN

Thương hiệu sàn gỗ uy tín hàng đầu đến từ quốc gia sản xuất sàn gỗ tốt 
nhất thế giới - Malaysia.

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

Thương hiệu thiết bị công nghệ chiếu sáng danh tiếng của Bỉ với hơn 30 
năm kinh nghiệm toàn cầu.



QUYỀN LỢI HỘI VIÊN REGAL HOMESQUYỀN LỢI HỘI VIÊN REGAL HOMES
PLATINUMGOLD

HOMES

HOTELS

MALL

FOOD

DIAMOND

Quyền lợi

Miễn phí

1%

 Theo quy định

 Theo quy định

10%

Miễn phí

3 đêm

15%

Miễn phí

Theo quy định

Miễn phí

15%

3%

10%

Miễn phí

3%

 Theo quy định

 Theo quy định

15%

Miễn phí

7 đêm

20%

Miễn phí

Theo quy định

Miễn phí

20%

5%

20%

Miễn phí

5%

Theo quy định

Theo quy định

20%

Miễn phí

12 đêm

30%

Miễn phí

Theo quy định

Miễn phí

30%

7%

30%

Sử dụng hệ thống tiện ích của Regal Exclusive trên toàn quốc

Giảm giá mua các sản phẩm của Regal Homes

Tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ Tết

Trang trí nhà cửa nhân dịp lễ Tết

Giảm giá các dịch vụ tiện ích của Regal Homes
(Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, chăm sóc em bé, …)

Sử dụng các dịch vụ tiện ích dự án Regal Homes
(Hồ bơi, Gym, Tennis, …)"

Đêm nghỉ miễn phí tại Regal Hotels

Giảm giá phòng theo quy định của đơn vị quản lý khách sạn

Dịch vụ xe đưa đón tại sân bay

Giảm giá mua sắm tại các đơn vị hợp tác với Regal Mall

Nhận các thông tin ưu đãi 

Giảm giá tại các nhà hàng của Regal Food & hệ thống Cafe

Giảm giá tại các chuỗi siêu thị tiện lợi
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Giảm giá phòng theo quy định của đơn vị quản lý khách sạn

Dịch vụ xe đưa đón tại sân bay

Giảm giá mua sắm tại các đơn vị hợp tác với Regal Mall

Nhận các thông tin ưu đãi 

Giảm giá tại các nhà hàng của Regal Food & hệ thống Cafe

Giảm giá tại các chuỗi siêu thị tiện lợi

Giảm giá khi tham gia các Event Regal Food

Miễn phíMiễn phíMiễn phíSử dụng hệ thống tiện ích của Regal Exclusive trên toàn quốc

Theo quy định Theo quy định Theo quy địnhTặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ Tết

12 đêm7 đêm3 đêmĐêm nghỉ miễn phí tại Regal Hotels

Miễn phíMiễn phíMiễn phíDịch vụ xe đưa đón tại sân bay

Miễn phí Miễn phí Miễn phíNhận các thông tin ưu đãi 

3% 5% 7%Giảm giá tại các chuỗi siêu thị tiện lợi

10% 15% 20%Giảm giá các dịch vụ tiện ích của Regal Homes
(Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, chăm sóc em bé, …)
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