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Space Furniture Singapore X Residences  
at Regal One River Villas

Space and Dat Xanh Mien Trung are delighted to have partnered to create  

the luxurious residence at Regal One River Villas.

As the potential new home owner in one of the Regal One River Villas, the  

first ranking 5-star villa area in Danang and One River urban complex - “the 

European-standard luxury living area”, which are oriented towards a high-end  

resort style within the city, you will expect no less of international quality 

design from Studio8, one of the most creative architecture and Interior 

firm in Vietnam. The design of 3-storey villas are surrounded by nature and 

connects with green spaces of Co Co river, offering fabulous panoramic 

view to the water. Exterior and Interior spaces are designed to meet not only  

high-end but also sustainable standard with imported furniture as well as the  

best nature stone from Europe. All together will bring a whole new living 

experience for future residences living in One River villas.

Through this collaboration with Dat Xanh Mien Trung, Space Furniture 

Singapore is pleased to extend an exclusive offer of 10% on all furniture 

items for your new home. To find out more, please contact Dat Xanh Mien 

Trung JSC, 52-54 Vo Van Kiet Street, Son Tra District, Da Nang or call 

(0236) 6 266 26 for more details.

*Not valid with any other offer. This is valid only with purchase from Space 
Singapore through Dat Xanh Mien Trung and expires 31/12/2020.
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Lời mở đầu

Space và Đất Xanh Miền Trung hân hạnh khi có cơ hội hợp tác cùng kiến 

tạo nên không gian sống sang trọng, đẳng cấp tại One River Villas.

Sở hữu dự án tiềm năng The Regal One River Villas, dự án chuẩn villa 5 

sao tại khu vực Đà nẵng bên bờ sông Cổ Cò - “không gian sống đẳng cấp 

đạt tiêu chuẩn Châu Âu” sánh ngang có trong tay một resort thượng lưu 

ngay trong lòng thành phố. Trọn vẹn thiết kế của dự án được Studio 8 kiến 

tạo theo chuẩn chất lượng quốc tế, một trong những công ty kiến trúc và 

nội thất sáng tạo nhất của Việt Nam. Thiết kế 3 tầng của villa được bao bọc 

bởi thiên nhiên, kết nối dòng Cổ Cò xanh mát, mang đến góc panorama 

khoáng đạt, lộng lẫy của dòng chảy tự nhiên. Không gian nội và ngoại thất 

được thiết kế không những hướng đến sự sang trọng mà còn đảm bảo tiêu 

chuẩn bền vững với 100% vật liệu đá tự nhiên nhập khẩu từ Châu Âu. Tất 

cả sẽ tạo nên tuyệt tác trải nghiệm tương lai đáng sống tại villa One River

Thông qua sự hợp tác cùng Đất Xanh Miền Trung, công ty nội thất Space 

Singapore hân hạnh mang đến ưu đãi giảm 10% cho tất cả các sản phẩm 

quý khách mua sắm cho ngôi nhà mới của mình. Vui lòng liên hệ: Công 

ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung, 52-54 Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, Đà 

Nẵng; điện thoại (0236)626 626 để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng với đơn hàng Space Singapore thông qua  
Đất Xanh Miền Trung, có giá trị đến 31/12/2020.
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Who are we?

As the leading brand of high-end real estate trends for the past 9 years,  

Dat Xanh Mien Trung has affirmed its position as one of the best real estate 

developer for international luxury housing product. With a new mindset on 

housing architecture and transparent financial potential, we are continuously 

striving for building a new definition for housing product lines in Vietnam  

as well as throughout Southeast Asia in near future.

Đất Xanh Miền Trung là ai?

Đất Xanh Miền Trung đã khẳng định được vị thế của mình trở thành nhà 

phát triển bất động sản hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế. Bằng tư duy 

mới về kiến trúc nhà ở và tiềm lực tài chính minh bạch, chúng tôi không 

ngừng nỗ lực xây dựng một định nghĩa mới cho dòng sản phẩm nhà ở tại 

Việt Nam cũng như trên toàn Đông Nam Á.
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Who are we?

With the Space, Poliform and SP01 brands, the Space Group represents 

more than 20 well-known international luxury brands of furniture, lights, 

wardrobe kitchen and wall systems and many of these products are also 

featured in leading interior magazines around the world. We work closely 

with both private and trade clients, architects and interior designers seeking  

quality high-end furniture and lighting for their homes and projects. 

We have seven showrooms across Australia and Asia, each with architecturally  

designed interior environments that represent the quality and rigour of our  

furniture collections. Space Singapore as the Asia Hub has an expansive 

showroom of 40,000 sq ft right at the Civic district surrounded by design 

schools and museums. We are well known in the market for our knowledge 

on good designs, quality service and the experience we had in working with  

our clients to create beautiful interiors.

No other company in the Asia-Pacific has access to the same pedigree and  

range of brands as Space does. Space represents international brands, many  

of whom have been our trusted partners for over two decades.

These are brands who set the trends for the rest of the world. These brands  

have shown a commitment to research and innovation that has changed the  

way we live. While each brand has their own identity, what unites them is their  

focus on innovation and a commitment to craftsmanship, blended with the  

most up to date manufacturing techniques.
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Leading furniture brands 
featured in One River: 

In this project you will find many pieces of furniture from the high-end  

luxury brands like B&B Italia, Maxalto, Giorgetti and Poliform are specially  

selected, to curate a lifestyle for the discerning home owners.

Những thương hiệu nội thất hàng  
đầu góp mặt trong villa One River

Dự án được tuyển chọn để từ những thương hiệu danh tiếng thế 

giới như: B&B Italia, Maxalto Giorgetti và Poliform, cho những chi 

tiết nội thất dù là nhỏ nhất, để tôn lên gu thẩm mỹ tinh tế của gia 

chủ sở hữu villa One River. 

Space furniture là ai?

Sở hữu các thương hiệu Space, Poliform và SP01, Space Group là đại 

diện cho hơn 20 thương hiệu danh tiếng thế giới về nội thất, ánh sáng, hệ 

tủ quần áo, trang trí, hệ kệ treo, ốp cũng như nhiều sản phẩm sáng tạo 

được giới thiệu rộng rãi trên các tạp chí nội thất hàng đầu thế giới. Chúng 

tôi làm việc gần gũi với cả khách hàng cá nhân và khách hàng thương 

mại, là địa chỉ đáng tin cậy cho giới kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất mong 

muốn tìm kiếm giải pháp về ánh sáng, nội thất chất lượng cao cho thiết kế 

nhà ở và các dự án.

Space có 7 phòng trưng bày trải rộng khắp Australia và châu Á, mỗi 

showroom của chúng tôi luôn sở hữu phong cách thiết kế đặc trưng, làm 

nổi bật tuyên ngôn về  chất lượng và phong cách độc đáo của những bộ 

sưu tập nội thất. Tự hào của phòng trưng bày Space Singapore chính như 

một cổng kết nối của Châu Á, với diện tích lên tới 40.000 m2 tọa lạc ngay 

quận Civic, địa chỉ trung tâm kết nối với các trường kiến trúc và viện bảo 

tàng vây quanh. Chúng tôi tự hào được thị trường biết đến qua giá trị của 

những sản phẩm thiết kế độc đáo, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm 

chất lượng trong quá trình kiến tạo những dự án tuyệt vời.

Không một nhà cung cấp nào tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể 

mang tới nhiều thương hiệu, chủng loại sản phẩm như tại Space. Space 

đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế, trong đó có những tên tuổi uy tín 

đã gắn bó giá trị trong hơn hai thập kỷ qua. Đó cũng là những thương hiệu 

đã và đang tạo xu hướng cho cả thế giới. Giá trị những thương hiệu nằm ở 

việc không ngừng nghiên cứu và đổi mới để góp phần thay đổi cuộc sống 

10 
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The tradition of Giorgetti goes back to more than 100 years ago when it started its activity in Brianza  

and it still forges ahead with innovation, conserving the patrimony of its experience in cabinet making.  

The uniqueness of Giorgetti lies in its capacity to make quality and innovation parts of its life. 

Giorgetti products are functional and made of long-lasting quality materials and are made with 

eco-friendly efficient technologies. The Made in Italy artisan production surpasses the logic  

of the standard product and guarantees a high level of product customization. 

Maxalto was established in 1975 as the company to work alongside B&B Italia in its productive 

experience and work together to define its precise identity in the specialised production of high 

quality furniture. The name Maxalto, which derives from the Veneto dialect “massa alto”, meaning 

“the highest”, clearly indicates the goals of the new company. Afra and Tobia Scarpa are the mainstays  

of the company and have produced a series of furniture where wood plays the leading role, using old,  

traditional, and rare cabinet-making and lute-making methods.

Câu chuyện về truyền thống Giorgetti có từ hơn 100 năm trước, khi hãng bắt đầu những bước đi đầu tiên 

tại vùng Brianza và tiếp tục vươn lên với những đổi mới, bảo tồn những di sản giá trị về cách chế tác tủ. 

Điều độc đáo nhất mà Giorgetti dựa vào là chất lượng tuyệt hảo và tiên phong sáng tạo làm nên tuổi thọ 

của thương hiệu. Sản phẩm Giorgetti đề cao chức năng sử dụng, tạo ra độ bền bằng những chất liệu chất 

lượng nhất cũng như tuân thủ nghiên ngặt công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Quá trình sản 

xuất thủ công mang dòng chữ “Made in Italy” của Giorgetti vượt qua những suy nghĩ tầm thường về tiêu 

chuẩn của một sản phẩm, đồng thời cho phép tùy biến thiết kế để thích hợp từng nhu cầu.

Maxalto được thành lập vào năm 1975 với tư cách là công ty hợp tác với B&B Italia, kinh nghiệm sản 

xuất và làm việc cùng nhau đã xác lập nên giá trị của thương hiệu trong ngành sản xuất nội thất chất 

lượng cao. Cái tên Maxalto, bắt nguồn từ phương ngữ Veneto, massa alto, có nghĩa là tinh hoa, rõ 

rang trong các mục tiêu hướng tới của của công ty mới này. Afra và Tobia Scarpa là trụ cột của công 

ty và đã sản xuất một loạt đồ nội thất trong đó gỗ đóng vai trò chủ đạo, sử dụng  cách chế tác truyền 

thống để làm tủ và làm hoàn thiện.
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lượng nhất cũng như tuân thủ nghiên ngặt công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Quá trình sản 
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xuất và làm việc cùng nhau đã xác lập nên giá trị của thương hiệu trong ngành sản xuất nội thất chất 

lượng cao. Cái tên Maxalto, bắt nguồn từ phương ngữ Veneto, massa alto, có nghĩa là tinh hoa, rõ 

rang trong các mục tiêu hướng tới của của công ty mới này. Afra và Tobia Scarpa là trụ cột của công 

ty và đã sản xuất một loạt đồ nội thất trong đó gỗ đóng vai trò chủ đạo, sử dụng  cách chế tác truyền 

thống để làm tủ và làm hoàn thiện.



13 14 

Founded in 1966 with the entrepreneurial vision of Piero Ambrogio Busnelli, B&B Italia is a leading 

Italian company in the international world of designer furniture. The company distinguished itself 

from its inception for its innovative industrial approach to manufacturing in contrast to the small 

traditional artisan competitors typical of the sector.

Poliform is currently a leading player on the international furniture scene. The highly successful result  

of adventurous enterprise, the company has always based its vision on the search for quality by updating  

its lines in keeping with all that is good in contemporary lifestyle trends.

Poliform’s comprehensive range from kitchens, wardrobes and wall systems to the loose furniture, 

carries with it the design idea of a ‘Poliform house’ with stylistically compatible component parts; a ‘global  

project’ for each architectural situation thanks to the exceptional versatility of its modular systems. 

Năm 1966, B&B Italias được sáng tập bởi doanh nhân đầy tham vọng và tầm nhìn xuất sắc Piero 

Ambrogio Busnelli. B&B là công ty hàng đầu Italia trong lĩnh vực nội thất thiết kế. Khác với những 

doanh nghiệp phát triển theo hướng thủ công, quy mô nhỏ trong ngành , B&B Italia đã đột phá vươn 

lên nhờ kết hợp dụng công nghệ đổi mới, tạo ra những sản phẩm khác biệt trên thị trường.

Poliform chính là thương hiệu dẫn đầu trong bức tranh ngành nội thất quốc tế. Đạt được thành công rực rỡ nhờ 

dám theo đuổi chiến lược mạo hiểm, Poliform luôn lấy chất lượng sản phẩm làm động lực, tôn chỉ phát triển và 

hiện thực hóa bằng cách tạo ra những dòng sản phẩm mới bắt kịp cùng xu hướng cuộc sống đương đại.

Các dòng sản phẩm của Poliform đa dạng từ cung cấp hệ thống bếp, tủ quần áo, hệ tủ tường cho đến những sản 

phẩm nội thất đồ rời tiện lợi. Tất cả sản phẩm của hãng luôn thể hiện ý tưởng thiết kế của một “ngôi nhà Poliform” 

đầy phong cách hoà quyện trên chi tiết từng đường nét sản phẩm, hướng đến chuẩn “dự án quốc tế” khi linh kiện 

sản phẩm được thiết kế có thể linh hoạt, Linh hoạt ghép tùy ý thích trong hệ thống quản lý chi tiết vật dụng.
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Living Room
Phòng khách:

Michel club sofa ‒ B&B Italia

Almora swivel armchair ‒ B&B Italia

Galet coffe table ‒ Giorgetti

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.



15 16 

Living Room
Phòng khách:

Michel club sofa ‒ B&B Italia

Almora swivel armchair ‒ B&B Italia

Galet coffe table ‒ Giorgetti

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.



17 18 

Dining Room
Phòng ăn:

Mizar oval table ‒ Giorgetti

Elisa swivel chair ‒ Giorgetti

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.



17 18 

Dining Room
Phòng ăn:

Mizar oval table ‒ Giorgetti

Elisa swivel chair ‒ Giorgetti

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.



19 20 

Kitchen
Phòng bếp

Twelve ‒ Poliform

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.
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Master Bedroom
Phòng ngủ master

Ego ‒ Poliform

Rever bed ‒ Poliform

Onda night table ‒ Poliform

Eclipse surface light ‒ Lee Broom

Filemone bench ‒ Maxalto

Sophie armchair ‒ Poliform 

Small swivel husk armchair ‒ B&B Italia

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.
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Bedroom 1 & 2
Phòng ngủ 1 và 2

Arca bed ‒ Poliform

Kelly night table ‒ Poliform

Eclipse surface light ‒ Lee Broom

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.



23 24 

Bedroom 1 & 2
Phòng ngủ 1 và 2

Arca bed ‒ Poliform

Kelly night table ‒ Poliform

Eclipse surface light ‒ Lee Broom

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.



25 26 

Luxury lifestyle, quality assured.

Indulge in a luxury lifestyle in one of the most prestige district in Danang,  

with your dream home furnished with only iconic luxury designer furniture  

that is made to last with high standards and quality assured. 

Cuộc sống siêu sang. Chất lượng trường tồn 

Thưởng thức, tận hưởng phong cách sống siêu sang tại một  

trong những vị trí đắc địa nhất Đà Nẵng, với ngôi nhà mơ ước  

được tổ điểm bởi những món đồ nội thất sang trọng đỉnh cao và  

trường tồn theo năm tháng.

*Images shown are for illustration purpose only.
*Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa.
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Official luxury furniture supplier:
Nhà cung cấp nội thất cao cấp chính thức:

Space Furniture
77 Bencoolen Street, Singapore 189653

+ 65 6415 0000

 SPACEFURNITURE . ASIA

Developer:
Nhà phát triển bất động sản: 

Project:
Dự án:

Designed By:
Thiết kế:


