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Vì sao chọn
chúng tôi?

THƯ NGỎ
Thân gửi quý khách hàng!
Từ xưa đến nay, gia đình chính là
khởi nguyên cho thành công của
mỗi con người. Chính vì vậy, không
khó hiểu khi người Việt ta từ xưa
đến nay luôn chăm chút kĩ lưỡng
cho ngôi nhà của mình. Theo xu
hướng phát triển của xã hội, từ thiết
kế đến nội thất trong ngôi nhà Việt
ngày càng độc đáo và thể hiện
cá tính, đẳng cấp của chủ nhân.
Nhằm mang lại vẻ đẹp cũng như
đẳng cấp cho ngôi nhà bạn, công
ty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn
ra đời. Công ty TNHH Nhôm đúc
Hoàng Nguyễn chuyên cung cấp
các sản phẩm như cửa cổng, cầu
thang, hàng rào, ban công, bông
gió… từ nhôm đúc với những thiết
kế độc đáo mang phong cách
hoàng gia.
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Sản phẩm

Chúng tôi luôn mong muốn mang
lại cho khách hàng những sản
phẩm chất lượng, chính vì vậy, bên
cạnh đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp được đào tạo bài bản,
chúng tôi còn áp dụng công nghệ
hiện đại trong sản xuất với khuôn
đúc được thiết kế 3D, sản xuất
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bằng máy cắt CNC hiện đại mang
đến cho bạn sự hài lòng về độ
chính xác và tỉ mỉ trên từng họa tiết
hoa văn sản phẩm.
Với 10 năm kinh nghiệm làm đẹp
cho ngôi nhà Việt, chúng tôi luôn
không ngừng tìm tòi, phát triển và
cập nhật những xu hướng thiết kế
mới trên thị trường để mang đến
cho khách hàng những thiết kế đa
dạng, độc đáo, sang trọng và vô
cùng thời thượng.
Qua nhiều năm hoạt động, chúng
tôi đã và đang nhận được sự tin
tưởng của nhiều quý khách hàng
trên mọi miền tổ quốc. Ý thức
được trách nhiệm của mình trong
việc góp phần dựng xây một cuộc
sống hoàn mỹ cho khách hàng,
Hoàng Nguyễn sẽ ngày càng
hoàn thiện bản thân hơn nữa trong
tương lai để cung cấp những sản
phẩm xứng với đẳng cấp của quý
khách hàng.
Trân trọng!

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

TẦM NHÌN,
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

10 năm kinh nghiệm

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mục tiêu của công ty TNHH Nhôm đúc Hoàng
Nguyễn là trở thành một thương hiệu nhôm đúc
được tin dùng hàng đầu Việt Nam, là lựa chọn
số 1 của khách hàng khi lựa chọn và thiết kế
kiến trúc ngôi nhà của mình.

Trung thực
Chúng tôi nỗ lực hiện thực hóa niềm tin của
khách hàng trên mỗi sản phẩm vì vậy chúng tôi
trung thực với chính mình trong quá trình sản
xuất và trung thực với khách hàng về sản phẩm
chúng tôi mang lại.
Tôn trọng
Mỗi sản phẩm, mỗi chi tiết hoa văn chúng
tôi làm ra chính là sự tôn trọng của chúng tôi
với chính mình, với đồng nghiệp và với chính
khách hàng.

SỨ MỆNH

Kỷ luật

Đẳng cấp của khách hàng tạo nên thương hiệu
của chúng tôi vì vậy chúng tôi nỗ lực không
ngừng để luôn mang lại những sản phẩm tinh
tế, tỉ mỉ và công phu, thể hiện được đẳng cấp
và niềm tin mà khách hàng gửi gắm.
Sản phẩm chất lượng nhất, giá thành tốt nhất là
lời hứa của chúng tôi.
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Mỗi sản phẩm chúng tôi cung cấp đều tỉ mỉ và
chính xác từng chi tiết tuy nhiên không vì vậy
mà tiến độ công việc trở nên trễ nải. Chúng tôi
đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và cung cấp
sản phẩm đúng thời gian mà khách hàng yêu
cầu vì chúng tôi hiểu rằng, thời gian của khách
hàng vô cùng quý báu.

Kinh nghiệm là sự trải nghiệm quý báu được chúng tôi
đúc kết và phát huy suốt chiều dài 10 năm nỗ lực trong
quá trình xây dựng và làm đẹp cho kiến trúc ngôi nhà
bạn. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng, cùng với đội ngũ
nhân viên được đào tạo bài bản, trưởng thành trong suốt
quá trình phát triển của công ty, chúng tôi sẽ mang lại cho
bạn những thiết kế hoàn hảo, độc đáo nhất.
Công nghệ CNC
Khâu đúc khuôn là khâu quan trọng nhất, quyết định tính
hoàn hảo và thẩm mĩ của sản phẩm. Bên cạnh phương
pháp truyền thống, sử dụng khuôn đúc được làm thủ
công bởi các nghệ nhân lành nghề, Hoàng Nguyễn còn
lựa chọn công nghệ khuôn đúc được thiết kế 3D và sản
xuất bằng máy cắt CNC hiện đại giúp sản phẩm có độ
chính xác cao, mẫu mã đẹp và tiết kiệm thời gian tối đa.
Bền với thời gian
Với sự tỉ mỉ trong thi công và sản xuất, các sản phẩm
của Hoàng Nguyễn là hợp kim nhôm đúc cứng cáp,
là những thiết kế bền vững, thách thức thời gian. Bên
cạnh đó, mỗi thiết kế trước khi hoàn thiện đều được
sơn phủ nhiều lớp nhằm đảm bảo màu sắc luôn tươi
mới dù trải qua nắng mưa.
2 Không
Cảm xúc và sức khỏe của khách hàng là ưu tiên hàng
đầu của chúng tôi. Vì vậy, mỗi sản phẩm chúng tôi
cung cấp luôn đảm bảo hai yếu tố không gỉ sét và
không độc hại.
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HỌA TIẾT BUCKINGHAM

SẢN PHẨM | CỔNG NHÔM ĐÚC | HỌA TIẾT BUCKINGHAM

Được lấy cảm hứng từ cổng cung điện BuckingHam thuộc Vương Quốc Anh. Vì vậy, những thiết
kế mang họa tiết này hoàn toàn phù hợp với những ngôi nhà theo phong cách cổ điển, hoàng
gia, vừa cổ điển lại vừa hiện đại, tinh tế và đẳng cấp.
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SẢN PHẨM | CỔNG NHÔM ĐÚC | HỌA TIẾT BUCKINGHAM

8

9

SẢN PHẨM | CỔNG NHÔM ĐÚC | HỌA TIẾT HOA LÁ TÂY

SẢN PHẨM | CỔNG NHÔM ĐÚC | HỌA TIẾT HOA LÁ TÂY

HỌA TIẾT HOA LÁ TÂY

Từ thời Phục Hưng, họa tiết hoa Lá
Tây là một họa tiết phổ biến, đại diện
cảm hứng thiết kế cao cấp và hoàn
hảo nhất. Các thiết kế được trang trí
bằng họa tiết hoa Lá Tây sẽ mang lại
cho kiến trúc ngôi nhà bạn một vẻ đẹp
sang trọng, hiện đại.
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HỌA TIẾT TRỐNG ĐỒNG

Trống Đồng là một di sản văn hóa thế giới,
thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chính vì
vậy, họa tiết trống đồng không chỉ mang lại
sự sang trọng, tinh tế mà còn thể hiện được
vẻ đẹp cổ xưa, mang lại không gian hài hòa,
yên bình. Bên cạnh đó, trống đồng cũng thể
hiện nét đẹp trí tuệ, tư tưởng và tinh tế của
khách hàng.
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HỌA TIẾT SONG LONG

Rồng là linh vật cao quý đại diện cho
sức mạnh và quyền uy, mang lại sự bảo
hộ và may mắn. Đó cũng là lý do vì sao
từ xa xưa, rồng là đại diện bất tử của
người quân vương. Với ý nghĩa như thế,
cổng nhôm đúc chạm nổi hoạ tiết song
long là kết hợp hài hoà giữa sự vững
chắc, uy nghi và nét uyển chuyển, vận
động vô tận, vừa có cương lại vừa có
nhu, giúp chủ nhân gia tăng bề thế và
khí chất, thể hiện quyền uy và sự cao
quý bất khả xâm phạm.
Bên cạnh đó, theo phong thuỷ, hình
tượng rồng là sự hội tụ của sức mạnh
trời đất, mang lại sự phú quý, giàu sang
vĩnh viễn, giúp chủ nhân mở rộng các
mối quan hệ và mở đường cho kinh
doanh thuận lợi, bảo vệ và mang đến
nhiều may mắn cho gia đình.
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HỌA TIẾT ĐỐI XỨNG

SẢN PHẨM | CỔNG NHÔM ĐÚC | HỌA TIẾT ĐỐI XỨNG

Hoạ tiết này mang lại sự hài hoà cho tổng thể thiết kế, thể hiện sự bề thế cho căn nhà mà
vẫn có nét đẹp tinh tế, cân đối.
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CỔNG 4 CÁNH

Hiểu được nhu cầu của khách
hàng, Hoàng Nguyễn mang
đến cho khách hàng sản phẩm
cổng 4 cánh, dành riêng cho
những kiến trúc giới hạn diện
tích cổng: nhà trong ngõ... hoặc
đơn giản là yêu thích sự nhẹ
nhàng, gọn gàng, tiện lợi mà
vẫn sang trọng, hiện đại.
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CẦU THANG

SẢN PHẨM | SẢN PHẨM KHÁC | CẦU THANG
Cầu thang có vai trò quan trọng trong thiết kế ngôi nhà, làm tổng thể ngôi nhà hài hòa, sang
trọng hơn.
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BAN CÔNG

SẢN PHẨM | SẢN PHẨM KHÁC | BAN CÔNG
Ban công góp phần làm không gian trở nên thoáng đãng, tươi sáng hơn, sự ăn ý giữa ban công
và các chi tiết thiết kế khác khiến tổng thể ngôi nhà trở nên hài hòa hơn.
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HÀNG RÀO, CHÔNG GAI
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Giống như cổng, hàng rào và chông gai cũng là những chi tiết đầu tiên khi nhìn vào ngôi nhà
của bạn. Sự đồng bộ giữa cổng và hàng rào, chông gai sẽ khiến tổng thế căn nhà trở nên hoàn
chỉnh hơn.
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PHÙ ĐIÊU, BÔNG GIÓ
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Phù điêu, bông gió là những chi tiết không thể bỏ qua khi bạn muốn thiết kế môt ngôi nhà sang
trọng và đẳng cấp.
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DỰ ÁN

Thiết kế - thi công biệt thự ở Hà Giang

Thiết kế - thi công biệt thự ở Long Biên, Hà Nội

Thiết kế biệt thự tại Đông Anh, Hà Nội

Thiết kế cổng biệt thự ở Bắc Giang

Khách hàng là người theo đuổi vẻ đẹp Tân cổ điển, yêu mến sự thăng hoa
của nghệ thuật là sự pha trộn hoàn hảo giữa sang trọng của nét đẹp cổ
điển và phóng khoáng, tiện nghi của nét đẹp hiện đại. Chính vì vậy, chúng
tôi chọn thi công mẫu thiết kế cổng nhôm đúc với hoạ tiết hoa Lá Tây để
thể hiện được sự cao cấp hoàn hảo lại vừa thể hiện gu thẩm mĩ tinh tế của
khách hàng trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại.

Khách hàng của dự án này là một doanh nhân thành đạt, vì vậy, chúng
tôi tư vấn thiết kế mẫu cổng nhôm đúc chạm nổi hoạ tiết song long, là sự
kết hợp hài hoà giữa vững chắc, uy nghi và nét uyển chuyển, vận động
vô tận, vừa có cương lại vừa có nhu, giúp chủ nhân gia tăng bề thế và khí
chất, thể hiện quyền uy và sự cao quý bất khả xâm phạm. Bên cạnh đó,
theo phong thuỷ, hình tượng rồng là sự hội tụ của sức mạnh trời đất, mang
lại sự phú quý, giàu sang vĩnh viễn, giúp chủ nhân mở rộng các mối quan
hệ và mở đường cho kinh doanh thuận lợi, bảo vệ và mang đến nhiều may
mắn cho gia đình.

Với dự án này, khách hàng mong muốn biệt thự của mình sẽ mang vẻ đẹp
sang trọng và đẳng cấp, thể hiện được khí chất của chủ nhân. Vì vậy, chúng
tôi thực hiện thi công mẫu cổng nhôm đúc mang hoạ tiết Buckingham.
Đây là hoạ tiết lấy cảm hứng từ cổng cung điện Buckingham của Vương
quốc Anh, mang đến cho ngôi biệt thự vẻ đẹp sang trọng hoàng gia- một
nét đẹp cao cấp không thể trộn lẫn.

Chủ nhân ngôi biệt thự là người yêu mến nét đẹp bề thế và hoa lệ của kiến
trúc Pháp. Chính vì vậy, khách hàng lưạ chọn mẫu cổng nhôm đúc có hoạ
tiết mạng nhện mang đến cho tổng thể công trình vẻ đẹp vừa hiện đại,
sang trọng lại vừa phóng khoáng, rực rỡ rất “Pháp”.
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