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Ra đời trong giai đoạn bùng nổ của ngành xây dựng, bên cạnh những
yếu tố thuận lợi khách quan, Binba Décor đã không ngừng nỗ lực, vươn
lên khẳng định vị thế của mình. Ðến nay Binba Décor đã trở thành một
trong những công ty nội thất có tên tuổi tại TP. Hồ Chí Minh.
Binba Décor sở hữu đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư chuyên ngành thiết kế
thi công đầy sáng tạo, rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Họ đã trải qua rất
nhiều công trình khác nhau, để lại dấu ấn và lòng tin với khách hàng.
Ðội ngũ này miệt mài sáng tạo những “tác phẩm” độc đáo, mới lạ và
mang một phong cách riêng biệt.
Tập thể Binba Décor luôn tin rằng, sự cống hiến hết mình sẽ đem lại lợi
ích thiết thực nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách
hàng lên hàng đầu. Sự hài lòng của bạn là tiền đề để Binba Décor ngày
càng vươn xa hơn, lớn mạnh hơn. Với tinh thần nhiệt huyết đam mê
trong công việc, đi cùng với trình độ thiết kế chuyên môn cao, Binba
Décor tự tin có thể thực hiện được sứ mệnh mang những không gian
hoàn hảo đến với khách hàng.
Kính chúc Quý khách hàng luôn may mắn và thành công!
THAY MẶT CÔNG TY
(Giám đốc)
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Trần Tuấn Vũ
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....................
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Binba Décor trân trọng gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và
thành đạt! Binba Décor là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết
kế và thi công nội thất nhà ở, văn phòng, showroom, spa, nhà hàng,
quán cafe, homestay… Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nội
thất bằng gỗ uy tín tại Việt Nam. Với mong muốn tìm kiếm, mở rộng thị
trường, chúng tôi luôn mong mỏi được là đối tác, là nhà cung cấp các
sản phẩm nội thất chất lượng cho Quý khách.

Thông tin công lý

Tầm nhìn, Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

.........
.........

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Một thành viên BinBa

.................
.................

Ðịa chỉ văn phòng: Tầng 3, 107 Dân Chủ,
Phường Bình Thọ, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí
Minh
Xưởng sản xuất: 989/24 tỉnh lộ 43, Khu phố 2,
P. Bình Chiểu, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí Minh
Ðiện thoại: 090.111.33.22
Email: lienhe@binbadecor.com.vn
Website: www.binbadecor.com.vn
Mã số thuế: 0315685815

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Người đại diện: TRẦN TUẤN VŨ

Trong tầm nhìn dài hạn, Binba Décor định hướng
phát triển trở thành “THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT
NAM” về dịch vụ thiết kế nội thất, thi công nội thất
và sản xuất đồ gỗ chất lượng cao. Tạo sự đồng
nhất trong các giải pháp mang đến sự hoàn hảo
cho mỗi không gian. Tạo cho gia chủ sự yên tâm về
một không gian chuẩn mực, thiết kế khoa học, thi
công nhanh gọn, chất lượng đi đầu và đẳng cấp
trên từng sản phẩm.

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho
sự phát triển của doanh nghiệp, cùng đội ngũ nhân
viên, công nhân lành nghề và máy móc hiện đại,
Binba Décor mang đến những công trình nội thất
TRÊN CẢ SỰ ÐẲNG CẤP – HIỆN ÐẠI – SANG
TRỌNG – KHÁC BIỆT.
Binba Décor - Kiến tạo không gian sống thông
minh mang thương hiệu Việt.

Lĩnh vực hoạt động

.......
.......

Thiết kế thi công nội thất các
công trình dân dụng.
Thiết kế thi công nội thất văn phòng, nhà
phố, nhà chung cư, showroom, spa, thẩm
mỹ viện, nhà hàng, quán cafe, homestay,...
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Thiết kế thi công nội thất nha khoa.
Tư vấn thiết kế nội thất.
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nội thất
bằng gỗ theo yêu cầu của khách hàng.

NHIỆT HUYẾT trong công việc
KHOA HỌC trong tư duy
DẪN ÐẦU về công nghệ
SÁNG TẠO trong thiết kế
CHẤT LƯỢNG trong sản phẩm.
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Dịch vụ cải tạo làm mới nội thất các
công trình nhà ở.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Phương châm hoạt động

Đối tác - Khách hàng

............................................................................
............................................................................

.................................................
.................................................

ĐỐI TÁC

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Binba Décor đã xác định sứ mệnh của mình là thổi hồn tinh hoa nghệ thuật
vào không gian sống cho người Việt. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại những công trình kiến trúc
đặc sắc cho khách hàng. Ðể làm được điều này Binba Décor đòi hỏi đội ngũ nhân viên luôn nỗ lực tìm tòi, học
hỏi kiến thức mới. Tiếp thu và nắm bắt những xu hướng thiết kế mới, không để bản thân dậm chân tại chỗ.
Binba Décor luôn sáng tạo không ngừng nghỉ để cho ra những bản thiết kế độc nhất. Liên tục đột phá trong
tư duy, đột phá giới hạn của bản thân. Có như vậy mới nâng tầm giá trị cốt lõi, mang đến sự hài lòng tuyệt đối
cho khách hàng. Và quan trọng hơn cả, tuyệt đối giữ chữ tín với đối tác và khách hàng.

Tiềm lực sở hữu
tạo nên khác biệt

.............
.............

Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm.
Từ các kiến trúc sư đến công nhân kỹ thuật được đào
tạo bài bản giỏi chuyên môn giàu khả năng sáng tạo.
Ðiều này sẽ mang đến cho khách hàng những công
trình đẹp mang dấu ấn riêng.
Binba Decor tạo dựng quy trình làm việc chuyên
nghiệp. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian thiết kế,
thi công. Ðảm bảo hoàn thiện công trình theo đúng
tiến độ đã cam kết.
Báo giá thiết kế chính xác với mức chi phí cạnh tranh
nhất. Bảo đảm lợi ích cho cả khách hàng và công ty.
Ðặc biệt, công ty có nhiều gói thiết kế chuyên nghiệp
từ bình dân cho đến cao cấp cho khách hàng thoải
mái lựa chọn.

01
02

KHÁCH HÀNG
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Nền tảng tạo nên không gian khác biệt

............................
............................

Năng lực nhân sự

.......
.......

Binba Decor là đơn vị tư vấn thiết kế thi công & vận hành mô hình F&B

Kiến thức

BinBa Decor tạo ra
không gian khác biệt
cho mỗi phong cách
dự án bằng

Kinh nghiệm

Chúng tôi hiểu rằng trong ngành thiết kế, con người là yếu tố quyết định sự thành công. Không một máy móc, thiết bị nào có thể thay
thế con người trong việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Ðội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm và luôn nắm bắt xu
hướng là một ưu thế của Binba Décor.

Cảm xúc

Trải nghiệm
09
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Năng lực thi công

..............
..............

Binba Décor luôn cam kết với khách hàng trong việc
triển khai dự án thực tế. Chúng tôi sở hữu đội ngũ thi công
dày dạn kinh nghiệm, tận tâm trong công việc. Ðảm bảo
kết quả cuối cùng đến tay Quý khách giống với bản thiết
kế tối thiểu 90%. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với thành
quả nhận về. Bên cạnh đó, Binba Décor cũng tự tin cam
kết hoàn thiện công trình đúng thời hạn. Không để tình
trạng chậm tiến độ xảy ra.

Năng lực triển khai Layout

.......................................................
.......................................................

Những dự án lên đến hàng ngàn mét vuông đòi hỏi đơn vị thiết kế phải có năng lực bố trí, khai triển layout cho
công trình. Ðiều này giúp phân định chính xác những việc cần làm, đồng thời chủ đầu tư cũng dễ nắm bắt dự
định của kiến trúc sư. Diện tích dự án càng lớn, yêu cầu triển khai layout càng phức tạp.
Dự án Homestay Tây Ninh diện tích hơn 2.100m2 và The Top Coffee diện tích lên đến 2.700m2 do Binba
Décor triển khai layout. Ðây là minh chứng cho năng lực khai triển layout của chúng tôi.

Homestay Tây Ninh

The Top Coffee

11
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Ứng dụng vật liệu mới cho công trình

............................
............................

Một số dự án tiêu biểu

Binba Décor luôn tìm tòi các phương án tối ưu nhất cho chủ đầu tư. Từ việc tư vấn ý tưởng cho đến chọn chất
liệu thiết kế sao cho phù hợp nhất. Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng ứng dụng vật liệu mới cho các dự
án. Ðiều này vừa đem lại diện mạo bắt mắt cho công trình, vừa giúp tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư.
Thép tiền chế (thép tạo hình) đang là xu hướng xây dựng được nhiều người quan tâm. Những ưu điểm vượt trội
của vật liệu này đem lại khiến cho chúng rất được ưa chuộng. Thép tiền chế vừa dễ dàng tạo hình, lắp ráp vừa
tiết kiệm chi phí và thời gian xây dựng. Trong tương lai, đây sẽ là lựa chọn ưu tiên của các chủ đầu tư.

13
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Dự án: Snow Coffee & Tea
Ðịa chỉ: 49 đường K, TTHC Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Diện tích: 450m2
Dự án Snow Coffee & Tea là sự kết hợp giữa phong cách Hiện đại và Hàn Quốc. Tone màu xám bạc, hình ảnh
bông tuyết xua tan đi cảm giác nóng bức ngày nắng. Khu vực sân thượng được bố trí ban nhạc Acoustic, thiết
kế không gian mở. Nơi đây chắc chắn là không gian thư giãn tuyệt vời.

15
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Dự án: Lohan Coffee
Ðịa chỉ: Ðường 4, KDT The Seasons, Lái Thiêu, thị xã Thuận
An, tỉnh Bình Dương
Diện tích: 186m2
Lohan Coffee được tạo nên từ phong cách thiết kế Ðịa
Trung Hải kết hợp Tropical đặc trưng. Với tone màu
chủ đạo là vàng nhạt – xanh lá, kết hợp cùng nội
thất mỹ nghệ. Lohan cafe tạo nên không gian
gần gũi, thư giãn và ấn tượng nhất.

17
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Dự án: Nhà hàng chay Lục Lạc
Ðịa chỉ: 19 Nguyễn Bình, Phường Phước Nguyên, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện Tích: 523.6m2
Không xa hoa, không hào nhoáng, Nhà hàng Lục Lạc mang trong mình vẻ đẹp giản dị, nhẹ nhàng và
yên bình đến lạ. Không gian nơi đây được tô điểm bởi sắc xanh tự nhiên của cỏ cây hoa lá, kết hợp hài
hòa với chất liệu gỗ tự nhiên. Tất cả cùng tạo nên một không gian ẩm thực mộc mạc, thể hiện rõ nét
tinh thần Phật giáo. Ðể lại ấn tượng sâu sắc cho thực khách khi ghé thăm và sử dụng dịch vụ tại đây.

BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D
HÌNH ẢNH THỰC TẾ

19
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Dự án: Showroom Bông Bạch Tuyết
Ðịa chỉ: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Showroom bông Bạch Tuyết lấy cảm hứng từ logo thương hiệu để thiết kế nên. Phong cách hiện đại với 2
màu xanh-trắng làm chủ đạo. Những chi tiết được bo cong tượng trưng cho những sợi bông mềm mại. Bên
cạnh đó, nội thất dùng chủ yếu chất liệu gỗ để không gian thêm gần gũi, thân thiện.
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BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Dự án: Nhà hàng mì Quảng Đông Papa's Lee
Ðịa chỉ: Số 271,Trần Phú, Phường 8, Quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 70 m2

23
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Dự án: Social Local Beer
Ðịa chỉ: Lầu 4, Saigon Garden, 99 Nguyễn Huệ, P.
Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Diện tích: 298m2

25
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BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Dự án: Snowee Gelato cửa hàng Phan
Xích Long
Ðịa chỉ: 283 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 45.5 m2
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Dự án: Lucky Beer
Ðịa chỉ: Số 144 Trường Sa, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Diện tích: 307 m2

29
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Dự án: Tiamo Coffee
Ðịa chỉ: Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai.
Diện Tích: 258m2.

Trong tất cả những dự án thiết kế quán cafe, Tiamo
Coffee đã và đang là sản phẩm ưng ý nhất của Binba
Decor. Dẫu cho Tiamo quy mô không đồ sộ bằng
những dự án khác nhưng vô cùng đặc biệt.
Rộng rãi như ở nhà , kiến trúc mới lạ và hiện đại - lấy
tông vàng hot trend 2021 làm chủ đạo, bên trong là
màu gỗ dịu nhẹ đan xen tạo cảm giác ấm áp và thoải
mái ngay từ lần đầu tiên bước vào.
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Dự án: Nhà hàng Lạc Bửu
Ðịa chỉ: 783 -785 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Diện Tích: 70.5 m2.
BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

BẢN VẼ THIẾT KẾ 3D

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Ðược thiết kế theo phong cách Indochine với ý tưởng chủ đạo
là Bông Sen, Chim Hạc, Long Phụng Sum Vầy rất gần gũi
trong văn hóa tinh thần và gắn bó với đời sống của người Việt
Nam.
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Dự án: Amata Coffee
Ðịa chỉ: KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh
Ðồng Nai
Diện tích: 67 m2
Amata Coffee Ðồng Nai được thiết kế theo phong cách Nhật hiện
đại, một ngôi nhà bao quanh bởi khu vườn Nhật, tạo nên
không gian thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.
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Dự án: Shiba Sushi
Ðịa chỉ: 281 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú
Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Diện tích: 252 m2
Từ ý tưởng nghệ thuật gấp giấy Origami & biểu
tượng cá Koi đặc trưng Nhật Bản.
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DESIGN PROJECT
Dự án: DL History Coffee
Ðịa chỉ: Số 4B Ðống Ða, Phường 3, TP Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng
Diện Tích: 200 m2.

39
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DL HISTORY COFFEE – WRITE THE HISTORY TOGETHER
- Hòa theo dòng chảy của thời gian, quá khứ luôn là thứ khiến người ta hoài niệm và nhớ về chúng. Theo đó, lịch
sử chính là nguồn cảm hứng chính cho lối thiết kế quán cafe DL History.
- Có thể thấy, trong từng ngóc ngách, không gian quán cafe DL History luôn có sự hiện diện của “lịch sử”. Khéo
léo kết hợp giữa các màu sắc của Hoàng gia phương Ðông và phương Tây như đỏ, vàng và xanh, DL History
Coffee thực sự sẽ khiến cho bạn choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Ðược thiết kế theo phong cách Ðông Dương cận hiện đại nên không gian quán DL History Coffee không quá cũ
kĩ hay cầu kỳ. Thay vào đó, quán cafe lại mang một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo nhưng cũng rất đỗi thân thương và
quen thuộc.

https://binbadecor.com.vn/
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Dự án: Showroom và văn phòng công ty nhôm kính Phú
Ðịa chỉ: 32/35 Trần Thị Do, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 175 m2
Phú Hoàn Anh Jsc là đơn vị sản xuất cửa hệ nhôm kính hàng đầu Việt Nam. Với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm
cửa mang tính đột phá & đạt chất lượng cao nhất cho khách hàng.
Khởi nguồn ý tưởng từ sự thô cứng & bền chắc từ vật liệu nhôm. Nhưng chính sự mềm mại của những sản phẩm cửa
nhôm uống cong trứ danh của Phú Hoàn Anh. Và đây là Showroom trưng bày sản phẩm Nhôm Kính của Phú Hoàn
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Dự án: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM BRVT
Ðịa chỉ: Khu phố Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Diện Tích: 182.5 m2.
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Dự án: Villa Vạn Hạnh
Ðịa chỉ: Số 76, Vạn Hạnh,
Phường 8, Tp Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.
Diện Tích: 257 m2
Công trình cải tạo villa tại Ðà Lạt do Binba Décor thực hiện nhằm
mang đến diện mạo mới, không gian mới cho gia chủ. Biệt thự lấy phong
cách nội thất tân cổ điển làm chủ đạo. Mẫu mã, kiểu dáng nội thất hiện đại và sang trọng, kết hợp với tông
màu nâu xám ấm áp. Thiết kế không gian rộng rãi, thoáng mát và tràn ngập ánh sáng.
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Cải tạo nhà phố là phương án làm mới không gian sống hiệu quả và tiết kiệm nhất. Dựa trên nền tảng có sẵn của căn
nhà, kiến trúc sư sẽ triển khai ý tưởng thiết kế sao cho phù hợp nhất. Dưới đây là một dự án Binba Decor đã thực hiện
cho khách hàng của mình.
Ưu điểm:
- Diện tích lớn, thoải mái trong việc bố trí công năng các không gian.
- Phong cách Scandinavian giúp căn nhà rộng rãi, phóng khoáng và hiện đại.
- Tông màu xám chủ đạo, kết hợp với sàn gỗ tạo cảm giác ấm áp, thân thiện.
- Sân thượng được thiết kế thành nơi rèn luyện sức khỏe cho cả gia đình.
- Tạo không gian mở thông thoáng cho từng căn phòng. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

24
Profile Binba Décor

Dự án: Nhà phố chị Dung
Ðịa chỉ: đường số 4, Khu phố 3, Phường Linh Xuân,
Quận Thủ Ðức, Tp HCM
Diện tích: 262 m2
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Dự án: Nhà phố chị Trâm
Ðịa chỉ: Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 156 m2
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Dự án: Nhà phố Anh Bình
Ðịa chỉ: Ðường 475, Phường Phước Long B, TP Thủ Ðức, TP
HCM
Diện tích: 148.5 m2
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Dự án: Spa Mrs Hoàng
Ðịa chỉ: Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Diện Tích: 166 m2.
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Một thiết kế Spa đầy đủ các phòng công năng kết hợp
với nội thất bằng gỗ sẽ là chất liệu chủ đạo cho cả
không gian spa. Tạo nên bầu không khí ấm cúng và
gần gũi cho khách hàng với không gian được bố trí
logic và linh hoạt.

Dự án: Homestay Phan Thiết
Ðịa chỉ: TP Phan Thiết, Bình Thuận
Ðây là một trong những dự án mãn nhãn nhất trong năm đến từ Binba Decor
với tổng diện tích là 1200m2. Bởi thiết kế Homestay này khá độc đáo.
- Nhà gỗ mái ngói đỏ truyền thống kết hợp cùng hành lang và bể bơi vô cùng
hiện đại.
- Phòng tại homestay cũng rất đa dạng về phong cách bao gồm cả truyền
thống lẫn hiện đại.
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Dự án: Homestay Tuy Phong
Ðịa chỉ: Khu phố 6, thị trấn Liên Hương,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Diện Tích: 3000m2
Với tổng diện tích lên đến 3000m2, Le Home được xem là một trong
những Homestay lớn nhất tại Việt Nam. Du khách sẽ được thư giãn thoải mái
trong những căn phòng tiện nghi hiện đại, thưởng thức những bữa tiệc BBQ ngoài trời trong khuôn viên rộng
lớn, thoáng mát. Le Home - một vẻ đẹp rất “tình”, rất “Bình Thuận” không đâu có được.
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Dự án: Nha khoa Umi Dentist
Ðịa chỉ: 58-60 Ðường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Diện tích: 315,6m2
Nha khoa Umi Dentist với tone màu xanh ngọc quý phái. Ðiểm nhẹ sắc vàng
tạo nên không gian làm đẹp sang trọng và hiện đại. Phong cách thiết kế Umi
được kết hợp giữa Tân Cổ Ðiển và Hiện Ðại. Umi Dentist làm đẹp cho răng
miệng, ấn tượng không gian xanh.
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Dự án: Orchids
Ðịa chỉ: 126 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, TPHCM
Diện tích: 195m2
Lấy nguồn cảm hứng từ ý nghĩa của loài hoa lan,
không gian thiết kế Orchids 126 Spa mang một vẻ
đẹp quý phái và sang trọng. Với phong cách mộc
giản dị cùng tông nâu trầm ấm này chắc chắn sẽ
mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái và
thư giãn nhất khi đến với Orchids 126 Spa.
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Dự án: Jem Closet 2
Ðịa chỉ: 105 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: 120m2
Sau Jem Closet 1, Binba Décor tự hào vẫn
là đơn vị thiết kế thi công chi nhánh thứ
2 của cửa hàng. Hướng đến khách
hàng nữ trẻ trung, thiết kế nội
thất Jem Closet mang sắc
trắng nhẹ nhàng và tinh
khôi. Kết hợp cùng
cửa kính tạo nên
một không
gian mở tự
nhiên, giúp
thu hút và tạo ấn
tượng cho khách hàng
ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vùng phủ sóng Binba Décor
Đà Lạt

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Binba Décor đã “phủ sóng”
thương hiệu đến hầu hết các tỉnh thành miền Nam. Trong đó, thành phố
Hồ Chí Minh và Ðà Lạt là 2 nơi mà công trình của Binba Décor xuất hiện
với tần suất lớn nhất. Tương lai không xa, Binba Décor sẽ vươn mình đến
những vùng miền mới. Mang đến cho khách hàng những công trình tuyệt
vời nhất.

LÂM ĐỒNG

TÂY NINH

BÌNH DƯƠNG

BÌNH THUẬN
ĐỒNG NAI

TP. HCM
BÀ RỊA
VŨNG TÀU

PHÚ
QUỐC

KIÊN GIANG

CẦN THƠ
Tầng 03, 107 Dân Chủ, P. Bình Thọ, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí Minh
989/24 tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí Minh
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BINBA
107 Dân Chủ, P. Bình Thọ, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí Minh
989/24 tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí Minh
090.111.33.22

lienhe@binbadecor.com.vn
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0315685815

