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Thành lập từ năm 2004, trải qua hơn 18 năm phát triển, được sự ủng hộ của khách hàng, 

KIDOHOMES hiện nay là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp 

thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp và gạch ốp lát tại Việt Nam. Chúng tôi phục vụ khách hàng 

theo phong cách Nhật Bản với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp & đáng tin cậy.

GIỚI THIỆU

KIDOHOMES định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về thiết bị nội 

ngoại thất nhập khẩu từ các nước hàng đầu trên thế giới.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH
“Góp phần nâng tầm cuộc sống Việt sánh ngang thế giới.”

VỀ CHÚNG TÔI



Chữ tín là tâm đức
kinh doanh.

UY TÍN

Cam kết tối đa lợi ích và ngân sách 
của khách hàng, đặt lợi ích của 

khách hàng lên đầu.

KHÁCH HÀNG LÀ
TRUNG TÂM

Không ngừng sáng tạo, hoàn thiện 
giải pháp tối ưu theo hướng 

chuyên nghiệp hóa.

CHUYÊN NGHIỆP,
SÁNG TẠO

Trở thành đối tác chiến lược hàng 
đầu, toàn diện, cùng phát triển

lâu dài.

HỢP TÁC
Tôn trọng khách hàng, đối tác, cán 

bộ nhân viên và xã hội.

TÔN TRỌNG
Phát huy thế mạnh nội lực,
sức mạnh đồng thuận của

đội ngũ nhân sự.

ĐOÀN KẾT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

KINH DOANH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & NHÂN SỰ DỊCH VỤ & KỸ THUẬT

TÀI CHÍNH

PHÁP LÝ & KẾ TOÁN

NHẬP MUA

KHO VẬN

HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ

THƯƠNG HIỆU - ICT

MARKETING

BÁN HÀNG

CSKH

ĐIỀU PHỐI DỊCH VỤ

KỸ THUẬT DỊCH VỤ

XƯỞNG LẮP RÁP



TỐI ƯU
NGÂN SÁCH

TƯ VẤN

LINH HOẠT
ĐỔI TRẢ

TRỌN GÓI

THEO GU
THIẾT KẾ

GIÁ TRỊ MANG ĐẾN KHÁCH HÀNG



GIẢI THƯỞNG, CHỨNG NHẬN



ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI



Gạch vân đá Marble Gạch vân gỗ

KIDOHOMES mang đến giải 

pháp về gạch ốp tường và 

gạch lát nền với công nghệ 

hiện đại nhất, đa dạng về 

chủng loại, kích thước, màu 

sắc được lựa chọn từ những 

thương hiệu gạch ốp lát trên 

thế giới: Ấn Độ, Malaysia, Tây 

Ban Nha, Italia... giúp cá nhân 

hóa không gian sống của bạn.

GẠCH ỐP LÁT



Gạch thiết kế xi măng Gạch giả cổ

Gạch trang trí Gạch ốp lát sân vườn

Gạch vân đá tự nhiên

Phụ kiện ốp lát gạch







KIDOHOMES cung cấp giải pháp toàn 

diện về sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công 

nghiệp đạt tiêu chuẩn Châu Âu, sang 

trọng, thẩm mỹ và tinh tế cho không 

gian, bảo đảm an toàn sức khỏe cho 

gia đình. Sàn gỗ KIDOHOMES cung cấp 

đa dạng về chủng loại, màu sắc, kích 

thước và xuất xứ: Việt Nam, Malaysia, 

Thái Lan,  Indonesia, Đức, Ba Lan, Ấn 

Độ và một số nước Châu Âu khác.
Sàn gỗ công nghiệp Sàn nhựa

SÀN GỖ



Sàn gỗ tự nhiên



KIDOHOMES cung cấp giải pháp toàn 

diện về thiết bị phòng tắm đến từ 

Nhật Bản, Châu Âu và trên thế giới 

như: TOTO, INAX, Grohe,  Kludi, Fratini, 

American Standard, Duravit...

THIẾT BỊ PHÒNG TẮM



Bồn cầu Lavabo - Vòi rửa

Sen tắm Bồn tắm

Tủ chậu

Phụ kiện phòng tắm



TOKYO LIFE
BỘ SƯU TẬP TOKYO LIFE là bộ sưu tập được KIDOHOMES thiết kế theo phong 

cách mang đến tiện ích cho người sử dụng, tôn vinh sự phù hợp, tinh 
tế và hiện đại, phù hợp với lối sống năng động của thành phố lớn và 
những người trẻ.



JAPAN BASIC
BỘ SƯU TẬP JAPAN BASIC là bộ sưu tập phòng tắm được KIDOHOMES thiết 

kế với phong cách đặc trưng của xứ sở hoa anh đào Nhật Bản, 
tôn vinh sự tối giản, tinh tế, giữ lại một chút truyền thống nhưng 
cũng phảng phất hơi hướng hiện đại, giá thành kinh tế, phù hợp 
với đa số người tiêu dùng hiện nay.



EU STANDARD
BỘ SƯU TẬP EU STANDARD là bộ sưu tập phòng tắm được KIDOHOMES thiết 

kế với phong cách đặc trưng của Châu Âu, tôn vinh sự tinh tế, sang 
trọng, sạch sẽ, riêng tư, thư giãn và truyền cảm hứng cho người sử 
dụng thông qua các tiện ích, lối bố cục, sắp xếp độc đáo các thiết bị 
vệ sinh nhà tắm.



NATURE LIFE
BỘ SƯU TẬP NATURE LIFE là bộ sưu tập được KIDOHOMES thiết kế theo phong 

cách XANH - các thiết bị phòng tắm có đặc trưng về tính chất tiết 
kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, hướng tới cuộc sống bền vững, gần 
gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường.



BOSS LUXURY
BỘ SƯU TẬP BOSS LUXURY là bộ sưu tập phòng tắm được KIDOHOMES thiết kế 

theo phong cách hoàng gia với hơi hướng cổ điển, thể hiện gu thẩm 
mỹ và sự vương giả, giàu có của chủ nhân ngôi nhà. Các thiết bị 
được lựa chọn là sản phẩm cao cấp, giá trị kinh tế lớn và thường có 
chi tiết được trạm trổ, mạ vàng.



SMART LUXURY
BỘ SƯU TẬP SMART LUXURY là bộ sưu tập phòng tắm được KIDOHOMES thiết 

kế mang phong cách hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến 
nhất, hướng tới cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn với sự hỗ trợ của các 
thiết bị công nghệ cao, thiết bị cảm ứng hiện đại và sở hữu các tính 
năng thông minh.



KIDOHOMES cung cấp trọn gói 

các thiết bị bếp: bếp từ, vòi 

chậu, hút mùi, lò nướng, vi 

sóng, lò sưởi... chính hãng của 

các thương hiệu nổi tiếng thế 

giới: Bosch, Teka, Lorca, Blanco, 

Fratini, Electrolux...

THIẾT BỊ BẾP



Phụ kiện bếp

Chậu - Vòi bếp Bếp từ - Hút mùi

Máy rửa bát - Máy sấy bát Dụng cụ bếp

Lò nướng - Lò vi sóng



KIDOHOMES là đơn vị cung cấp máy 

lọc nước uống trực tiếp, thiết bị lọc 

nước chuyên dụng, các hệ thống máy 

lọc nước RO, màng lọc sợi rỗng, NANO, 

máy tạo kiềm với đa dạng về dòng sản 

phẩm và công nghệ khác nhau từ các 

thương hiệu: A.O.SMITH, CLEANSUI, 

TOSHIBA, CHUNGHO, KORIHOME cho 

khách hàng có nhiều sự lựa chọn.

MÁY LỌC NƯỚC



Máy ion tạo kiềm Máy lọc nước đầu nguồnCây lọc nước

Công nghệ R.O Công nghệ Nano

Máy lọc tổng Máy lọc đa năng

Máy tạo ion kiềm



Trải qua hơn 18 năm hoạt động, KIDOHOMES đã phục vụ 
hơn 50,000 khách hàng; nhiều dự án tiêu biểu như khu 
biệt thự, chung cư, khách sạn, khu công nghiệp,... được 
KIDOHOMES hoàn thiện & đều nhận được sự hài lòng 
của khách hàng.

Khu đô thị Geleximco Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Vinhomes Imperia Hải Phòng KĐT Vinhomes Riverside Long Biên

CÔNG TRÌNH THỰC TẾ



Khu đô thị Ecopark Khách sạn LE INDOCHINA Bắc Ninh

Chung cư New Horizon City Chung cư Goldmark City

Khu đô thị GAMUDA Yên Sở Khu đô thị Times City

KĐT Splendora - Bắc An Khánh

...
cùng hàng ngàn dự án, công trình 

dân dụng trên cả nước

Khu đô thị Vinhomes The Harmony Khu đô thị Vinhomes Gardenia Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Khu đô thị Vinhomes Green Bay



CÔNG TY CỔ PHẦN KIDOASA
107 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội          0243 20 52 128
0975 892 968       info@kidohomes.vn       kidohomes.vn/kidoasa.com
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