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SANG TRỌNG CỦA BẠN ẮT HẲN SẼ 
TRỞ NÊN HOÀN MỸ, CHỨA ĐỰNG CẢ 
TÂM TÌNH VÀ NIỆM Ý TRONG TỪNG 
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Mềm Mại Từng Đường Nét 
Thiết Kế Bay Bổng

G
iữa vẻ phong phú và ngày càng đa dạng bởi sự hiện 
diện của các thương hiệu nội thất cao cấp trên thế 
giới, Caracole tỏa sáng với một phong thái hoàn 
toàn khác biệt. Đem tới cho các vị khách hàng sành 
điệu, kỹ tính có thêm sự lựa chọn cho không gian 

nội thất của riêng mình. Từ những món đồ thiết yếu, như bàn 
ăn, ghế, sofa cho cả gia đình, đến giường ngủ cho các cặp uyên 
ương, hay gương soi, bàn trang điểm cho các quý cô yêu kiều, 
đều đang chờ đợi để điểm tô cho chốn đi về yêu thương của 
các vị chủ nhân tương lai.  Những kiểu dáng rườm rà, họa tiết 
rối mắt sẽ không bao giờ xuất hiện nơi thiên đường nội thất 
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Caracole. Tại đây, những món đồ nội thất luôn mang vẻ đơn 
giản mà sang trọng, sẵn sàng mang đến một trải nghiệm mới 
về phong cách sống đẳng cấp và sang trọng. Trong hành trình 
định hình dáng vẻ hoàn thiện cuối cùng, từ những thanh gỗ 
thô, từng sản phẩm của Caracole sẽ trải qua hơn 15 giai đoạn 
hoàn thiện khắt khe. Với sofa hay giường ngủ, đội ngũ thiết kế 
đã tăng thêm nét mềm mại cho từng thiết kế khi phóng khoáng 
khoác lên chúng những "chiếc áo" dệt từ các thớ vải mịn màng. 
Từ những đường may kỹ lưỡng, chất chứa bao tâm huyết này, 
làn da của các vị chủ nhân sẽ luôn được yêu chiều và nâng niu, 
rung động từng xúc cảm ẩn sâu trong tâm hồn. 

Nổi bật trong ánh hào quang của Caracole, Modern Farmhouse 
Collection - được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà bình yên ở 
trang trại, ấn tượng với phong cách hiện đại toát ra từ sự mộc mạc. 
Bộ sưu tập tôn vinh phong cách đồng quê truyền thống, nhưng 
phảng phất hơi thở hiện đại qua những thiết kế mang hình hài đơn 
giản. Mỗi sản phẩm được bao bọc trong những loại sợi tự nhiên, 
dễ dàng làm vừa ý thích của từng khách hàng, cũng như luôn yêu 
chiều, vuốt ve làn da dịu nhẹ của chủ nhân. Nếu là người sở hữu 
giác quan tinh tế, bạn sẽ khó chối từ sức quyến rũ của bộ sưu tập 
mang vẻ thanh thoát, nhưng cũng đầy cá tính này.

CARACOLE by CDC HOME DESIGN CENTER
•	 Sala,	HS	5-Unit	8/9/10	Nguyễn	Cơ	Thạch,	
	 An	Lợi	Đông,	Quận	2,		Tp.	Hồ	Chí	Minh
•	 Saigon	Centre,	65	Lê	Lợi,	Quận	1,	Tp.	Hồ	Chí	Minh
•	 Vincom	Center,	Lầu	4,	54A	Nguyễn	Chí	Thanh,	
	 Quận	Ba	Đình,	Hà	Nội
•	 Lotte	Department	Store,	5F-C01-02,	
	 54	Liễu	Giai,	Quận	Ba	Đình,	Hà	Nội

www.caracole.com

Đặc biệt, mỗi thiết kế của thương hiệu nội thất cao cấp đến 
từ Mỹ này đều có thể đứng riêng lẻ và chứa đựng từng thông 
điệp riêng. Dù được bố trí trong hoàn cảnh nào, mọi sản phẩm 
đều vô cùng hoàn hảo và thỏa các mục đích sử dụng, cũng 
như nhu cầu thẩm mỹ, óc sáng tạo ngẫu hứng của chủ nhân. 
Chẳng hạn như, với chiếc tủ nhỏ có nhiều ngăn, bạn có thể sử 
dụng để đựng các vật dụng trong phòng ngủ. Trong khi đó, 
gia đình thân thiện hàng xóm lại thích biến nó thành tủ đựng 
chén bát trong phòng ăn sang trọng.

Mang thiết kế tinh tế và sở hữu chất lượng tuyệt vời, 
Caracole là lựa chọn hoàn hảo cho những căn hộ và villa 
sang trọng. Không chỉ dành riêng cho các khách hàng thế 
giới, khách hàng tại Việt Nam cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm 
những gì hoàn hảo nhất mà Caracole mang lại khi đến với 
CARACOLE by CDC Home Design Center tại khu đô thị 
Sala, Thủ Thiêm để có thể chiêm ngưỡng và chọn lựa mua 
sắm toàn bộ các collection sản phẩm Caracole với không gian 
trưng bày lên đến 1.200m2. Và sắp tới đây, trong cuối tháng 
3/2017, showroom CARACOLE tại Hà Nội cũng sẽ được 
mở cửa đón khách tại TTTM Vincom Centre, Nguyễn Chí 
Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
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