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Lịch sử hình thành & phát triển

Tiếp bước 20 năm kinh nghiệm sản xuất và 
cộng hưởng nguồn lực từ Saigonmarble –
Nhà SX tiên phong ứng dụng sợi thủy tinh 
vào SX nội thất, là cty số 1 về xuất khẩu 
sản phẩm Nails Spa cho thị trường Mỹ

SF Home là Nhà thiết kế & sản xuất nội thất 
cao cấp theo công nghệ sợi thuỷ tinh – Hoa 
Kỳ



Sơ đồ tổ chức

Kế toán

Tài chính

Nội thấtBộ phận dự án

Sợi thủy tinh

Gỗ

Bọc da Thủ quỹ

PTGĐ kinh doanh

P. Kinh doanh

Bộ phận bán lẻ

Showroom

Kiến trúc

Kết cấu

P.Kế toán TC

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

PTGĐ kỹ thuật

P.Thiết kế SX&Lắp đặt



Nhà xưởng sản xuất – KCN Nhơn 
Trạch – Đồng Nai



Quy mô sản xuất

 Diện tích: 15.000 m2

 Phân khu : Văn phòng + 5 xưởng sản xuất (Phun 

gel coat, đắp sợi & Đúc đá nhân tạo; Cắt, mài; Lắp 

ráp sản phẩm; Hoàn phẩm đóng gói; Sản xuất đồ gỗ 

và bọc da

 Quản lý sản xuất và công nhân: >200 người

 Công suất: 15 container 40’/tháng (1 ca)



Văn phòng điều hành



Phân xưởng phun gel coat, đắp sợi 
thủy tinh



Phân xưởng cắt, gọt, mài



Phân xưởng lắp ráp



Phân xưởng hoàn phẩm, đóng gói



LOGO
NĂNG LỰC SẢN XUẤT & SẢN PHẨM CHÍNH 

2017



Công nghệ sợi thủy tinh – Hoa Kỳ

Công
nghệ

Nghệ
nhân

N.liệu,
P.kiện

Chuyển giao từ tập 
đoàn Gruber System 
– Hoa Kỳ

Đội ngũ nghệ nhân, 
thợ tay nghề cao 
nhiều kinh nghiệm

Nguyên liệu nhập 
khẩu 100%
Phụ kiện: Đức, Ý, Mỹ

Công
nghệ

Nghệ
nhân

Nguyên 
liệu,

Phụ kiện

Tạo ra sản phẩm siêu đẹp, siêu bền, siêu chịu nước, 
chống mối mọt



Công nghệ sợi thủy tinh – Hoa Kỳ

Vật liệu sợi thủy tinh gồm nguyên liệu tạo nền và cốt

Cốt sợi thủy tinh 
tạo cho vật liệu có 

các modun đàn 
hồi và có độ bền 

cơ học cao



Công nghệ sợi thủy tinh – Hoa Kỳ

Vật liệu sợi thủy tinh gồm nguyên liệu tạo nền và cốt

 Nguyên liệu nền là Polyresin kết hợp một số phụ gia 

theo công thức riêng.

 Tạo sự liên kết giữa các lớp sợi thủy tinh.

 Vật liệu sợi thủy tinh có độ bền nhiệt, bền hóa, khả 

năng va đập và chịu lực



Công nghệ sợi thủy tinh – Hoa Kỳ

Vật liệu sợi thủy tinh gồm nguyên liệu tạo nền và cốt



Ưu điểm của vật liệu sợi thủy tinh

 Độ bền cơ học cao, độ cứng vững, uốn kéo tốt

 Khả năng chịu đựng thời tiết, chống lão hóa, chống 

tia UV cao, cách điện và cách nhiệt tốt

 Khả năng kháng hóa chất và kháng ăn mòn cao

 Dễ  tạo hình, tạo màu, thay đổi và sửa chữa, chi 

phí sử dụng và bảo dưỡng cực thấp

 Tuổi thọ sử dụng cao hơn gỗ, kim loại từ 3-5 lần, 

tùy theo môi trường và điều kiện sử dụng



Ưu điểm của vật liệu sợi thủy tinh

Đặc tính
Sợi

thủy
tinh

Gỗ tự
nhiên

Gỗ
công

nghiệp

Nhựa,
kim
loại

Độ bền, chắc, uốn kéo tốt    

Chịu đựng thời tiết, chống
tia UV cao

   

Kháng hóa chất, kháng ăn
mòn cao

   

Dễ tạo hình, tạo màu, thay
đổi và sửa chữa

   



Ứng dụng vật liệu sợi thủy tinh

 Chế tạo vỏ động cơ tên lửa, vỏ tên lửa, thân máy 

bay, tàu vũ trụ

 Làm vỏ tàu thuyền, ca nô, du thuyền

 SF HOME ứng dụng công nghệ sợi thủy tinh vào 

sản xuất đồ nội thất và ngoại thất: tủ bếp, bar, tủ 

lavabo, bàn hóa nghiệm, bồn tắm, ghế nằm bãi biển, 

sofa ngoài trời,



Ứng dụng vật liệu sợi thủy tinh



Ứng dụng vật liệu sợi thủy tinh



Ứng dụng vật liệu sợi thủy tinh



Công nghệ sản xuất đá nhân tạo

Thạch anh
Mã não 

Cẩm thạch

Polyester

Phụ gia Bột đá



Ưu điểm của đá nhân tạo

 Chống thấm, chống hóa chất

 Chịu lực tốt, độ bền cứng cao

 Chống cháy, chống trầy xước, chống ẩm mốc

Màu sắc đa dạng, tươi tắn và sáng bóng

 Dễ lau chùi, vệ sinh

 Không có mối nối, đường ghép. Xử lý vết sứt mẻ, 

trầy xước trong quá trình sử dụng dễ dàng



Đá nhân tạo trong đồ nội thất SF HOME 

Mặt bàn bếp, bar, quầy lễ tân, bàn họp

 Lavabo & mặt bàn lavabo

Mặt bàn và bồn rửa bàn xét nghiệm nghiệm

 Bồn tắm

 Len cong chân tường



Quy trình sản xuất

 Hồ sơ thiết kế
sản xuất

 Tạo mô hình
sản  phẩm

 Dựng 
khuôn, 

wax

 Hoàn 
phẩm

 Phun gelcoat, 
đắp sợi, đúc đá

 Cắt mài & lắp 
ráp

 Đóng gói & lưu kho  Giao hàng & 
nghiệm thu



Thiết kế, sản xuất & lắp đặt nội ngoại 
thất resort nghỉ dưỡng



Thiết kế, sản xuất & lắp đặt quầy lễ tân



Thiết kế, sản xuất & lắp đặt quầy lễ tân



Thiết kế & thi công sảnh lễ tân 



Thiết kế & thi công quầy bar



Thiết kế & thi công phòng tắm



Thiết kế & thi công phòng tắm



Thiết kế & thi công phòng tắm



Thiết kế & thi công phòng tắm



Thiết kế & thi công Spa & Nails



Thiết kế & thi công Spa & Nails



Thiết kế & thi công Spa & Nails



Thiết kế & thi công ghế nằm bãi biển, 
sofa ngoài trời



Thiết kế & thi công ghế nằm bãi biển, 
sofa ngoài trời



Thiết kế & thi công ghế nằm bãi biển, 
sofa ngoài trời



Thiết kế & thi công ghế nằm bãi biển, 
sofa ngoài trời



Thiết kế & thi công ghế nằm bãi biển, 
sofa ngoài trời
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Dự án cải tạo nội thất khách sạn 
Majestic



Yêu cầu của chủ đầu tư 

 Giữ lại được kiến trúc và thiết kế cổ điển của 

phòng tắm và bồn tắm

Màu sắc bồn tắm mới phải tương đồng với màu 

của bồn tắm cũ

 Bồn tắm nhẹ, bền chắc

 Giá thành thấp hơn 20% so với sản phẩm cùng 

phân khúc cao cấp

 Tăng thời gian bảo hành và bảo trì



Giải pháp thiết kế & sản xuất của 
SF HOME
 Tái tạo khuôn mẫu sản xuất theo mẫu bồn tắm 
cổ điển hiện hữu  
 Tạo lớp gel coat với màu sắc tương đồng 95% 
so với bồn mẫu
 Sản xuất bồn tắm theo công nghệ chất liệu sợi 
thủy tinh, tăng độ bền chắc.
 Giá thành bằng 50% so với sản phẩm nhập 
khẩu cùng phân khúc cao cấp
 Bảo hành 10 năm, xử lý vết trầy xước, sứt mẻ 
do lỗi sử dụng trong vòng 24h



Bồn tắm được nghiệm thu & bàn giao



Dự án Hồ Tràm Resort – Hạng mục thiết 
kế & sản xuất ghế nằm, sofa bãi biển



 Ghế chịu được nước biển

 Không đổi màu trong quá trình sử dụng

 Nhẹ, bền chắc

 Độ bền vật liệu trên 10 năm

Yêu cầu của chủ đầu tư



 Thân ghế làm bằng chất liệu sợi thủy tinh. Phủ 

gel coat màu trắng chống tia UV trước khi phun 

keo đắp sợi

 Tạo khuôn đúc sợi theo dáng ghế

 Sử dụng bulong, ốc inox

 Bảo hành 5 năm, xử lý vết trầy xước, sứt mẻ do 

lỗi sử dụng trong vòng 24h

Giải pháp thiết kế & sản xuất của 
SF HOME



Ghế nằm, sofa được nghiệm thu và 
bàn giao



Dự án Nails Spa – Thiết kế, sản xuất & 
lắp đặt thiết bị nội thất 



 Thiết kế toàn bộ không gian, thiết bị và nội thất đầy 

đủ cho 1 tiệm nails spa chuẩn 5 sao

 Vật liệu sản xuất nhẹ, bền, chắc, không thấm nước, 

không mối mọt. Đồ bền vật liệu trên 5 năm

 Phụ kiện thông minh, chất lượng đạt tiêu chuẩn Hoa 

Kỳ

 Bàn giao chìa khóa trao tay

Yêu cầu của chủ đầu tư



 Thương hiệu Nails Spa gắn theo từng sản phẩm 

nội thất: quầy lễ tân, ghế nails, bàn ghế, tủ đồ, …

 Kiểu dáng, màu sắc ghế nails hoàn toàn khác trên 

thị trường và đối thủ

 Bọc ghế bằng da bò Mỹ

 Phụ kiện thông minh, xuất xứ Đài Loan

 Đội ngũ kỹ thuật tại Mỹ lắp đặt hoàn thiện

Giải pháp thiết kế & sản xuất của 
SF HOME



Thiết kế được nghiệm thu và sản xuất



Thông tin liên lạc

NGUYỄN PHONG PHÚ – FOUNDER & CEO

Phone: 0903 25 55 25

Email: phu@sfhome.vn; Website: sfhome.vn

Tổng đài (24/7): 1800 9049

Showroom: Khu đô thị Sala, 50 Nguyễn Cơ Thạch, 

Quận 2, HCM

Nhà máy: Lô 3, Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2, 

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
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