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M
ê hoặc các giác quan và vuốt ve tâm hồn người 
thưởng lãm bằng những chi tiết được chế tạo thủ 
công đầy nghề thuật, từng sản phẩm có tính ứng 
dụng cao và vô cùng độc đáo mang tới cho ngôi 
nhà một sự sang trọng rất riêng. Hãy chào đón 

các vị khách của bạn hòa vào cuộc trò chuyện dễ chịu buổi tối 
trong phòng, bên SEAMS TO ME, chiếc ghế sofa sang trọng 

NỔI TIẾNG VỀ CÁC THIẾT KẾ MANG PHONG CÁCH CAO CẤP, CARACOLE 
ĐÃ KHOÁC LÊN CÁC SẢN PHẨM CỦA MÌNH LỚP ÁO NHUNG THANH LỊCH, 
NHỮNG BỀ MẶT LẤP LÁNH, NHỮNG THIẾT BỊ CỨNG KHÁC BIỆT VÀ NHỮNG 

ĐIỂM NHẤN METALLIC KHIẾN MỌI MÓN ĐỒ ĐỀU TRỞ NÊN ĐÁNG NHỚ.

CARACOLE
Mềm Lòng Trước Những Tuyệt Tác

có những đường cong đẹp đẽ và những đường thẳng sắc nét. 
Tay ghế được thiết kế chỗ dày chỗ mỏng, tạo cảm giác mượt 
mà và khiến nó thêm phần quyến rũ. Được bọc vải nhung lạc 
đà mềm mại điểm những sắc hồng dịu nhẹ, những đường may 
không viền được đặt tương phản trong bảng màu nâu tinh tế 
của Dior. Đi cùng nó là hai chiếc gối bằng vải linen màu metallic 
và hai chiếc gối bằng vải satin dệt hoa.

73DELUXE

CDC HOME DESIGN CENTER 
by CAODONG
• Sala, Đại Quang Minh, 10 Mai Chí Thọ, 
 An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
• CDC Villa, 9B Tú Xương, 
 Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
• Lotte Department Store, 5F-C01-02, 
 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ:
Phạm Cao Đông - General Director
E: caodongliving@gmail.com

CAODONG CO., LTD.
9B Tú Xương, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
T: +84.8 3932 2021 - 3932 2024
F: +84.8 3932 2027
www.caodongdesign.com.vn
www.caracole.com

Lối trang trí cấp tiến bây giờ là sự hòa trộn hoàn hảo giữa các yếu tố 
truyền thống và thiết kế đương đại. Bạn hãy thử kết hợp một chiếc sofa vừa 
phải với một chiếc bàn cà phê cải tiến, như AVANT SQUARE, và bạn sẽ 
thấy căn phòng của mình dường như thay đổi. Với diện tích 270cm2, chiếc 
bàn mang đến phong thái mới mẻ cho cách bài trí nội thất của bạn, nhờ 
khung bạc sáng được đánh bóng thông minh kết hợp với mặt đá cẩm thạch 
màu trắng tinh tế. Sự mượt mà và mềm mại của mặt trước và kiểu chân 
cong khiến chiếc bàn cocktail này trở nên kinh điển và trường cửu. 

Các nhà thiết kế của Caracole cho rằng các gian phòng sẽ trở nên thú 
vị hơn khi ta kết hợp phong cách của đồ nội thất với các chất liệu, miễn là 
màu sắc của chúng được phối kết hài hòa. Tô điểm cho phòng khách, GATE 
KEEPER là chiếc ghế hoàn hảo để đưa ra một tuyên ngôn thiết kế táo bạo. 
Thiết kế Gold Bullion thú vị của nó lấy cảm hứng từ một cánh cửa ở Brussels. 
Cách sắp đặt các chốt bằng đồng thau ấn tượng cho thấy sự hòa trộn tài tình 
giữa kim loại màu vàng sáng với chất liệu bọc lót màu trắng kem. 

Sử dụng bàn góc là một cách để tăng hiệu ứng trực quan cho căn 
phòng. Các chi tiết đẹp mắt và sự kết hợp thú vị giữa các chất liệu tạo cho 
chiếc bàn DESIGN PORTAL sức hút không thể phủ nhận. Được hoàn 
thiện bằng lớp sơn Tuxedo Black hiện đại với các điểm nhấn bằng bạc 
nickel tương phản, nó có mặt bàn kính màu đen và giá bên dưới bằng đá 
granite màu đen. Bạn có thể sử dụng chiếc bàn tròn 60cm này làm bàn 
góc ở những không gian nhỏ. 

Tại sao lại chọn một chiếc gương hình vuông, hình tam giác hoặc 
hình tròn, khi chiếc gương MIROIR DE FLEUR có thể mang lại sự 
phản chiếu hiện đại hơn cho căn phòng của bạn? Chiếc gương kì lạ hình 
tulip này có hình dạng cơ bản và mượt mà. Nó tự động trở thành tâm 
điểm trong phòng ngủ hoặc phòng tắm nhờ khung kim loại màu bạc 
đánh bóng và gương siêu trong.

Với những người yêu vẻ đẹp lộng lẫy kiểu Hollywood trong phòng 
ngủ, DREAMS COME TRUE là chiếc giường ấn tượng với phần đầu 
giường bắt mắt lấy cảm hứng từ tảng ong. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa 
thiết kế hiện đại, cách bọc lót sang trọng và một chút bóng bẩy. Được bọc 
vải nhung mềm mại, tấm ván đầu giường cùng với các góc tròn của nó 
dường như đang nổi bên trên nền giường được bọc lót toàn bộ. Một dải lá 
bạc mỏng xác định phần đầu giường và nền inset của giường. Đây là chiếc 
giường tuyệt vời sẽ cho bạn cảm giác như đang bay bổng trên mây.


