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Inspiration from Unit y
Cảm hứng từ sự đồng nhất



THE WHOLE WORLD 
IS REALLY HUGE WHILE 
HUMAN ARE SO SMALL.

Our planet is like a dust in an infinite galaxy, too 
cramped for boundaries and distinctions. 

People need more connection to fill the gaps and 
emotion is the invisible but the most powerful 

bridge. Material designers are also looking for such 
a subtle source of interconnected emotions.

Each open door of emotion is the way for a creation 
to be born. From then, each color is a separate 

story, but also a multitude of community 
sentiments. The introduced designs of 

Home Color Home are the result of a global 
journey, at the same time play the role of an 

emotional material to connect us to the world, 
spreading out the value of the times that each 

individual deserves to fully enjoy.

Interior fashion always moves forward with the 
rotation of the universe. Each color is a small 

mirror that reflects the trend operating. The way 
we use the mirror will form our distinct style – 

A unique substance in the unlimited interior life. 
So, are you ready to enjoy the color party of 

Home Color Home ?

THẾ GIỚI NÀY RỘNG LỚN VÀ 
CHÚNG TA THỰC NHỎ BÉ.

Hành tinh này cũng giống như hạt bụi trong thiên hà 
vô tận, quá chật chội cho những ranh giới và sự 
phân biệt. Con người cần có thêm nhiều kết nối để 
khỏa lấp đi những khoảng trống ngăn cách, và cảm xúc 
chính là cây cầu vô hình nhưng mạnh mẽ nhất. 
Những nhà thiết kế bề mặt vật liệu gỗ cũng đang đi tìm 
nguồn xúc cảm có tính kết nối tinh tế như vậy.

Mỗi cánh cửa mở ra cho cảm xúc của bản thân được 
giãi bày là một cơ hội cho những sáng tạo chân chính 
thành hình. Từ đó, từng màu sắc là một câu chuyện 
riêng nhưng cũng là muôn vàn tâm tình của cộng đồng. 
Những thiết kế mà Home Color Home giới thiệu đến 
quý khách hàng, độc giả chính là thành quả từ một 
cuộc hành trình toàn cầu, đồng thời đóng vai trò 
chất liệu để kết nối chúng ta với thế giới, lan tỏa giá trị 
thời đại mà mỗi cá nhân đều xứng đáng tận hưởng 
trọn vẹn.

Bước đi của thời trang vật liệu luôn tiến về phía trước, 
hòa nhịp vào sự xoay chuyển của vũ trụ. Mỗi màu sắc 
là tấm gương nhỏ phản chiếu xu hướng đang vận hành 
và cách chúng ta soi vào đó sẽ tạo nên phong cách 
riêng biệt – Một chất lạ trong đời sống nội thất 
phi ranh giới. Vậy, bạn đã sẵn sàng tham gia vào 
bữa tiệc sắc màu trong Home Color Home chưa?
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Uni-Generation
phi thế hệ
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We’re living in the time when age is just a figure, the choice of style is no 
longer dictated by wrinkles on your face. Demands to experience and 
enjoy life influenced by the era of Industry 4.0 have partly changed 
thinking and burned the gap between generations. It’s undeniable that: 
We are well adapting and rejuvenating, along with the constant process 
of differentiation.

Beauty is for all, regardless of ages or classes. We are all equal to feeling - 
the catalyst that connects all generations, sexes and qualifications. 
Therefore, there is no reason for generation boundarie in the space of 
beauty. Fashion is for everyone.

The confined space in modern life leads to a gradual acceptance and 
adaptation, especially in urban. Therefore, common areas, communal and 
shared living/shared office spaces are perfect solutions to satisfy almost 
individuals. These places should be comfortable and convenient for every 
member, youth or elderly. Although the idea of generation gap has not 
completely disappeared overthere, small currents are gradually 
harmonizing to create new values, to change and experience.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà tuổi tác chỉ là con số, sự lựa chọn 
phong cách của mỗi người không còn bị áp đặt bởi những nếp nhăn. 
Nhu cầu được trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống được tác động bởi sự 
phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên 4.0 đã phần nào thay đổi tư duy và 
đốt cháy sợi dây khoảng cách giữa các thế hệ. Không thể phủ nhận một 
thực tế rằng: Chúng ta ngày càng thích nghi và trẻ hóa, song hành cùng 
quá trình khác biệt hóa không ngừng.

Cái đẹp là dành cho tất cả, không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp. 
Chúng ta đều có cơ hội ngang nhau với những xúc cảm, đây là chất 
xúc tác kết nối mọi thế hệ, giới tính, trình độ. Vì thế, không có lý do gì 
để ranh giới thế hệ tồn tại trong những không gian đẹp. Thời trang là 
dành cho tất cả mọi người.

Không gian trong đời sống hiện đại bị bó hẹp dẫn đến việc cư dân 
Trái đất đang dần chấp nhận và thích nghi rất tốt với điều này, đặc biệt 
là ở những đô thị phát triển. Chính vì thế, những khu vực chung, không 
gian mang tính cộng đồng và chia sẻ là giải pháp hoàn hảo để đáp ứng 
nhu cầu của đa số các cá nhân. Những địa điểm này phải thực sự 
thoải mái và tiện dụng cho mỗi thành viên, kể cả người trẻ hay người 
lớn tuổi. Ở đó, tâm lý thế hệ tuy chưa hẳn biến mất nhưng những dòng 
chảy nhỏ đang dần hòa hợp để tạo nên nhiều giá trị mới, để mỗi 
cá nhân có thêm những cơ hội trải nghiệm và thay đổi.
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ML 218

Apricot Green

ML 212

Premium

12 13Gỗ Minh Long    //   Gỗ Minh Long



Sức sống mùa xuân đang dịu dàng lan tỏa trong không gian 
hiện hữu Spring Cherry. Xu hướng màu sắc trong những 
năm tới sẽ gọi tên màu hồng đặc biệt này bởi sự độc nhất 
và thời trang. Vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch đang song hành 
cùng nguồn năng lượng tích cực tràn đầy, luôn tuôn trào 
bất tận.

Spring vitality is gently spreading. In coming years, this 
unique and fashionable pink will be one of the best choices. 
A sweet and elegant beauty goes with a positive energy flow !

ML 226

Spring Cherry
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ML 213

Turquoise Green
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ML 217 là món trang sức thời trang dành cho không gian nội thất. Vẻ đẹp 
bình yên này làm ngủ gục bất cứ tâm trí nào đang xáo trộn và đánh thức mọi 
tâm hồn đang ủ rũ. Đây cũng là tông màu được dự báo sẽ trở thành xu hướng 
trong những năm tới, đặc biệt đối với nhóm vật liệu gỗ công nghiệp. Bên cạnh 
các thiết kế vân gỗ sáng tạo và ngày càng tiệm cận với vẻ đẹp tự nhiên thì những 
bề mặt đơn sắc nhã nhặn sẽ là chút gia vị khác biệt cho đời sống nội thất.

ML 217 is a jewelry for interior. This peaceful beauty blows any disturbing mind 
and awakens all sullen souls. The color tone is forecast to be trend in coming years, 
especially for wood-based materials. Besides innovative wood grain designs 
accessinating nature, the elegant solid colors will be a fresh feeling in interior life.

ML 217
Pandora

Màu xanh trầm ổn hòa tan cùng không gian nội thất 
đem lại sự bình yên từ trong sâu thẳm. Rồi đây, một nguồn 
cảm hứng mới sẽ được hồi sinh, trong chính không gian 
mà bạn hiện diện.

Deep blue is telling a peacefull story from within. 
Only here can a new inspiration be revived, in the space 
where you are present.

ML 225

May Blue
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ML 210
Galaxy Green

ML 216
Chocolate

ML 211
Silk Green

ML 224
Acorn Brown

ML 219

Chicago Blue
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ML 214
Calm Beige

ML 215
Tumble Grey

ML 223
Rose AshML 9022

Green

ML 9023

Coffee
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Uni-material
CHẤT LIỆU KHÔNG GIỚI HẠN
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Thế giới đang chạy đua để tìm ra những loại vật liệu mới, đặc biệt là những 
phát minh giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Chúng ta đang ứng dụng 
những công nghệ hiện đại nhất để tìm về với giá trị cơ bản nhất: TỰ NHIÊN. 
Tự nhiên chính là đích đến cuối cùng của mỗi con người, mỗi cuộc hành trình. 
Cũng chính đỉnh cao này là điểm hòa hợp cho vẻ đẹp thiên nhiên và nhân tạo 
cùng tỏa sáng.

Trong vật liệu gỗ công nghiệp, bản sao của bề mặt gỗ thật không chỉ duy nhất 
có veneer mà giờ đây còn là V Số. Chất liệu này không chỉ quyến rũ thị giác với 
màu sắc chân thật, đường vân hài hòa mà còn chinh phục xúc giác bởi hiệu 
ứng đồng vân – synchronized cho cảm giác như đang chạm vào thớ gỗ nguyên 
bản. Với V Số, hơi thở tự nhiên đang chảy tràn vào trong đời sống một cách 
nhịp nhàng và hạnh phúc với một tâm thế tôn trọng thiên nhiên hết mực.  

Sự không giới hạn của vật liệu mang đến những sáng tạo ngoạn mục trong 
kiến trúc, xây dựng cũng như thiết kế nội thất. Khi những ranh giới được 
vạch ra chính là lúc ta tước đi một cơ hội được bứt phá và chinh phục những 
đỉnh cao mà đứng từ nơi xuất phát không thể nhìn thấy được.

Bởi vậy, Uni-material chính là tư tưởng đồng nhất về cảm xúc giữa các 
chất liệu bề mặt. Là tự nhiên hay nhân tạo, mỗi thiết kế đều có những 
chỗ đứng riêng trong lòng người sử dụng, tạo nên chất cảm và tình yêu 
thương nơi nó hiện diện.

The world is racing to find new materials, especially inventions to solve 
pollution. We are using the most modern technologies to go back living with the most 
basic values: NATURE. Nature is the final destination of every human being, every 
journey. It is the connection between natural and artificial beauty to come and shine 
together.

In the Industry of wood-based material, the duplication of the solid wood 
surface is not only call for veneer, but also the digital effect – V Grain surface. 
With natural expression in color and grain, the synchronized technique (EIR) 
gives you the feeling of touching an original hardwood surface. Freshness from V 
surface is flowing into life with happy manner and respectful attitude towards nature.

Unlimited materials bring about spectacular innovations in architecture, 
construction as well as interior design. Boundaries take opportunites from us to 
break through and conquer peaks that you may not even see in the start.

Therefore, Uni-material is the union of emotion in material. 
Natural or artificial, each design has its own place in the heart of the user, 
creating affection and love where it presents.
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ML 2201

Moonlight Oak
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Khi trải nghiệm về thị giác được thực tế hóa bằng những 
xúc chạm hòa quyện của vân gỗ và bề mặt, vẻ đẹp của 
nội thất sẽ trở thành sự bất ngờ không bao giờ vơi cạn từ 
mọi góc nhìn.

When the visual experience is realized by the blending touch of 
wood grain and surface, the beauty of interior will become a 
surprise that never ends up.

Deep Forest 
Walnut

ML 2205
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ML 2203

Heritage Oak
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Missouri Ash với tông màu tối đặc trưng làm nổi bật những 
đường vân gỗ mềm mại uốn lượn đầy sức sống trên bề mặt 
thiết kế. Vân gỗ tần bì rất gợi tả, giàu cảm xúc và có nhiều mắt gỗ 
đẹp làm điểm nhấn. Những đường vân gỗ trùng khớp với hiệu 
ứng bề mặt – các rãnh và mắt gỗ được đẩy sâu khiến cho thiết kế 
gỗ Tần bì này được lột tả chân thực nhất, ấn tượng nhất và 
sâu sắc nhất.

Missouri Ash owns a distinctive dark tone of a soft and vibrant 
design. The ash wood is such an emotional species with gorgeous 
knots and grains. It is the synchronicity of woodgrain and film 
effect that make this design most impressive and profound ever 
seen from the first sight.

ML 2042

Missouri Ash
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Touch Emotion
điểm chạm cảm xúc



ML 2202

Retro Oak
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ML 2206

Summerside Walnut
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ML 2207

Highland Walnut
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Create the Values of Life
Sáng tạo giá trị cuộc sống
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Tông màu vàng của Valerie Walnut là một tiếng nói cá tính và giàu 
sức sống. Trải qua nhiều lựa chọn, trải nghiệm và biến đổi, 
cuối cùng màu vàng của gỗ tự nhiên vẫn là điểm tựa vững vàng. 
Những bề mặt đồng vân đã trở nên phổ biến, được nâng cấp theo 
thời gian và ngày càng hướng đến sự tự nhiên trong thực tế. 

Cuộc sống là những niềm vui nhỏ, và sử dụng những sản phẩm 
tinh hoa từ bàn tay con người sẽ kéo dài niềm vui của bạn, thật đầy 
và nhiều đam mê.

Valerie Walnut’s yellow tone is a stylish and vibrant voice. 
Through many choices and changes, the yellowish of solid wood still 
dominates. EIR designs have become popular, upgraded over time 
and come closer to nature than ever. 

Life is full of small pleasures, and using quintessential product will 
prolong your joy and passion.

ML 2208

Valerie Walnut
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ML 2204

Antique Walnut
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ML 2041

Moscato Walnut

Trước kia, những thiết kế bề mặt gỗ thường loại bỏ những 
mắt gỗ tối màu trên bề mặt. Ngày nay, để tăng tính tự nhiên và 
gợi tả, các thiết kế vân gỗ, đặc biệt là vân óc chó sử dụng mắt gỗ 
như một điểm nhấn hoàn hảo khiến không gian của bạn gần gũi 
hơn với thiên nhiên.

Được sản xuất với film ép bề mặt Synchronized, ML 2041 
hứa hẹn sẽ chinh phục mọi không gian, mang đến những 
xúc cảm khác biệt cho người yêu nội thất và đang tìm về 
với con đường tự nhiên hóa.

In the past, dark knots on surface were removed from woodgrain 
designs. Today, they are chosen as a perfect highlight to make 
your space natural.

Produced by Synchronized technology, ML 2041 promises to 
conquer every space, brings in different emotions to interior 
lovers who are looking for the style of naturalization.
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ML 2040

Moscato 
Walnut
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Uni-que
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NHẤT THỂ
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Trong muôn vàn câu hỏi cần trả lời trên thế giới này, câu hỏi Tôi là ai luôn chiếm 
vị trí số một. Liệu tôi có phải là duy nhất, toàn năng và bất biến trước cuộc sống 
muôn hình vạn trạng này?

Nhu cầu khẳng định mình chưa bao giờ vơi cạn trong mỗi con người. 
Không xuất phát từ một định nghĩa chung, yếu tố quyết định bạn là ai 
không những đến từ tự thân mà còn được đánh giá từ những sự vật xung quanh. 
Con người vượt thoát khỏi sự phức tạp của thế giới vật chất càng dễ nắm bắt 
những thăng hoa về mặt tinh thần. Ở đó, những vật dụng phục vụ đời sống 
đi theo chủ nghĩa chiết trung tinh tế, tất cả tối giản, rõ ràng và tinh vi hơn nhờ 
công nghệ sản xuất.

Chẳng có ví dụ nào minh chứng cho điều này hoàn hảo hơn là những thiết kế bề 
mặt laminate. Sự phức hợp của công nghệ và vẻ đẹp tự nhiên – nhân cách hóa là 
điểm nhấn cho những không gian tối giản, yêu cầu sự thuần nhất về thẩm mỹ và 
chức năng ứng dụng.

Mỗi bề mặt khi bước vào không gian mà nó hiện diện đều ôm ấp trong mình sự 
độc đáo riêng có. Sự độc đáo xuất phát từ tính duy nhất của thiết kế đó tại thời 
điểm, không gian và ý nghĩa của sự tồn tại. Nó tồn tại vì nhân duyên đối với gia 
chủ, trong mối tương quan với những vật dụng, ý muốn và thế giới quan của 
con người xung quanh. 

Bạn là ai? Câu trả lời sẽ được khám phá từ ngay chính những gì hiện diện 
quanh bạn.

On the countless questions that need to be answered in this whole world, the 
question WHO AM I always stays first. Am I unique, omnipotent and unchanged in the 
multifaceted life?

The voice of Ego has never been muted in each person. Without a general definition, the 
determined factor for who you are is not only from yourself but also be 
recognized from surrounding. People who are free from material world are more likely 
to have the opportunity to flourish mental capacity. Only there can the things for life 
follow subtle eclecticism, being minimalistic, clear and sophisticated thanks to manu-
facturing technology.

Laminate surface design is the perfect proof for this idea. The combination of 
technology and natural impersonalized beauty is the highlight of minimalistic spaces, 
requiring unity of texture and usage.

When entering the space, each surface has its own uniqueness which stems from its mo-
ment-being, space-being and the meaning of its existence. It is the predestiny towards 
the owner that related to things and human willing around it.

Who are you? That question will be discovered from the things that exist around you.
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Gỗ và câu chuyện của nó sẽ kéo dài chừng 
nào con người vẫn tiếp tục trồng những cây 
mới, và sử dụng gỗ công nghiệp như một 
phương cách để bảo vệ giới tự nhiên. 
Nhờ có những chuyên gia am tường về 
thẩm mỹ và kỹ thuật, những vân gỗ tự nhiên 
được mô phỏng lại chân thật và trọn vẹn 
trong mỗi thiết kế laminate. Ở đó đã 
sống dậy một tình yêu thiên nhiên dạt dào 
và dung dưỡng những trải nghiệm độc đáo, 
thể hiện phong cách riêng có của người 
chủ nhân đã lựa chọn và sử dụng nó.

Wood and its story will be mentioned as long 
as humans continue to plant new trees and 
use wood-based panel as a mean to protect 
natural world. Thanks to experts on 
aesthetics and engineering, natural wood 
grain is perfectly and truthfully stimulated in 
every laminate design. Only here can we see 
an immense love of nature, what a unique 
experience to unfold and enjoy!
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Vân bê tông trang trí Dark Grey Chicago 
Concrete là một tạo phẩm ấm áp dành 
cho màu trắng hoặc thậm chí cả với gỗ 
tự nhiên. Tông màu tối và đồng nhất cũng 
rất lý tưởng với các điểm nhấn trang trí 
như màu cam. Đối với bề mặt lớn, 
thiết kế này đạt đến sự chân thật 
hoàn mỹ do các đường vân không bị 
lặp lại quá nhiều. Bề mặt ST9 Smooth-
touch Matt đã xuất sắc tạo ra cảm giác 
mát lạnh đặc trưng rất vừa vặn.

The decor Dark Grey Chicago Concrete 
is a warm concrete suited to combinations 
with white or even natural woodgrain 
decors. The dark, homogeneous colour 
is also good for colour accents such as 
orange. This concrete even looks very 
authentic on large surfaces, as it displays 
fewer repetitions due to the XL repeat. 
The texture ST9 Smoothtouch Matt 
creates the matching cool matt feel.
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Bề mặt trang trí Ferro Bronze là phiên bản 
hoàn hảo của một tấm sắt phong hóa. 
Sự phối hợp các tông màu đồng mang lại 
chất liệu trang trí bằng kim loại vô cùng 
chân thật và độc đáo. Thiết kế này sẽ vô cùng 
hoàn hảo khi đứng cạnh những bề mặt vân gỗ 
mềm mại. Chất cảm bóng mờ của bề mặt ST87 
cũng làm tăng tính chân thực của thiết kế trong 
bất kỳ ứng dụng nào.

The decor Ferro Bronze is a perfect version of a 
weathered iron plate. The colour mix of 
copper-bronze provides a realistic metal 
character that is strengthened by the irregular 
decor structure. It works well with 
sand-coloured woodgrain decors. The matt and 
glossy elements of the texture ST87 Mineral 
Ceramic adds to its authenticity.

F302-S87
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Sự độc đáo không xuất phát từ riêng vẻ bề ngoài, nó là cả một quá trình kết tinh, 
chọn lọc và thấu hiểu bằng cả trái tim, để mỗi phút giây đều mang vẻ đẹp của sự 
hòa hợp vững bền.

“Unique” does not come from the appearance alone, it is a process of cultivating, 
selecting and understanding with the whole heart, so that every moment brings the 
beauty of harmonious sustainability.
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W1000-PT

Premium White là màu trắng đục ấm 
áp, mang lại bề mặt chất lượng cao 
cho mọi ứng dụng. Đặc biệt, bề mặt 
PerfectSense Topmatt (PT) khiến 
những thiết kế trang trí màu trắng 
đơn giản này trở nên hoàn thiện hơn 
nhờ chất liệu mờ, mịn đẹp, không để 
lại dấu vân tay. Đây cũng chính bệ 
phóng tôn vinh giá trị cho bất kỳ 
thiết kế nào.

Premium White is an opaque warm 
white, which provides a high- 
quality surface for any application. 
PerfectSense Topmatt (PT) transforms 
this simple white decor into a satiny 
smooth, high quality matte finish that 
adds value to any design, This durable 
laminate solution allows for a super 
matte surface on even high-stress 
horizontal applications, with resistance 
to impact, scratches, abrasions and 
fingerprints.
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W1100-PT

Màu trắng là màu trung tính nhất trong bộ sưu tập của 
chúng tôi, và Alpine White là thiết kế thường xuyên 
được sử dụng trong không gian nội thất.

PerfectSense Topmatt (PT) mang đến một lớp bề mặt 
hoàn thiện mịn mờ, chất lượng cao, làm tăng giá trị đáng 
kể cho mọi thiết kế. Giải pháp laminate này cho phép 
tạo ra bề mặt siêu mờ ngay cả trên các ứng dụng theo 
phương ngang chịu lực cao, với khả năng chống va đập, 
trầy xước, mài mòn và dấu vân tay.

The most neutral white in our collection, Alpine White is 
frequently used in interior design. 

PerfectSense Topmatt (PT) offers a satiny smooth, 
high-quality matte finish that adds value to any design. 
This durable laminate solution allows for a super matte 
surface on even high-stress horizontal applications, with 
resistance to impact, scratches, abrasions and 
fingerprints.
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Màu xám nhạt có thể được phối hợp theo nhiều cách 
khác nhau, với tông màu xám khác hoặc tạo sự tương 
phản với vân gỗ tự nhiên.

Trong thiết kế nội thất, Light Grey là một bước 
đa dạng hóa các bề mặt trung tính. Cảm nhận bóng mờ 
của bề mặt Laminate PerfectSense Topmatt (PT) tạo 
nên vẻ sang trọng chất lượng cao đồng thời gia tăng 
độ bền cho tông màu đơn sắc này.

Light Grey can be combined in many different ways, 
including tone on tone combinations with other grays 
or as a contrast to natural woodgrains. 

In interior design, this gray tone offers diverse 
possibilities for neutral surfaces. The satiny feel and 
matte appearance of the PerfectSense Topmatt (PT) 
laminate surface creates a high-quality elegance on this 
solid color decor, with added durability.

U708-PT
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Với tông màu ghi xám hòa trộn cùng sắc đỏ, 
Cashmere Grey là sự hòa hợp hoàn hảo 
cho những thiết kế vân gỗ mang tông màu 
nâu đỏ cũng như các màu đơn sắc, màu ghi 
hoặc trắng. Kết hợp với giải pháp bề mặt PT 
- PerfectSense Topmatt bền bỉ, thiết kế này 
mang lại vẻ sang trọng với cảm giác mịn và 
bóng mờ. Đây thực sự là một tông màu có 
ứng dụng đa dạng, tạo ra sự tương phản 
giữa các chất liệu một cách hết sức thú vị! 

With its red and gray tones, Cashmere Grey 
pairs well with woodgrains also displaying 
red undertones, as well as solid colors, other 
grays or whites. Combined with the durable 
PerfectSense Topmatt (PT) laminate 
solution, it offers extra elegance, with a 
satiny smooth feel and matte appearance. 
This color is available in diverse texture 
options, making it possible to create exciting 
textural contrasts.

U702- PT
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Điềm tĩnh lan tỏa với tông màu 
xám lạnh và trung tính, 
Dust Grey đem đến sự trung lập 
trong những kết hợp nội thất, 
đặc biệt đối với văn phòng. 
Đây cũng là khởi đầu cho nhiều 
ứng dụng đa dạng. Tông màu 
này không hề kén các dạng kết 
cấu. Ngược lại, nó luôn tạo ra sự 
tương phản đầy hứng thú trong 
chất liệu nội thất. 

A medium, cool gray, Dust Grey 
provides a neutrality that allows 
many combinations and works 
well in offices and a variety of 
applications. This color is 
available in diverse texture 
options, making it possible to 
create exciting textural 
contrasts.

U732- PT

Du
st

 G
re

y

74 75Gỗ Minh Long    //   Gỗ Minh Long



Là một phần trong xu hướng 
trang trí nội thất gia đình 
“almost black” (đa phần sử dụng 
tông màu tối hoặc màu đen), 
Indigo Blue là “đường dẫn” 
hoàn mỹ cho các thiết kế gỗ 
màu nâu sẫm như gỗ óc chó và 
thường được sử dụng trong 
nội thất phòng khách. Bạn cũng 
có thể kết hợp tông màu xanh 
cuốn hút này với chất liệu 
bê tông hoặc thép cho 
phong cách công nghiệp. Vẻ đẹp 
và cảm giác bóng mờ của bề mặt 
PT - PerfectSense Topmatt là 
điểm nhấn góp phần tôn lên nét 
sang trọng và độ bền cho các 
chi tiết trang trí.

Part of the trendy “almost black” 
decor family, Indigo Blue 
provides elegant contrast to dark 
brown woodgrains such as 
walnut, and is often used in living 
room furniture. Combine it with 
concrete or steel to create an 
industrial look. The satiny matte 
look and feel of the PerfectSense 
Topmatt (PT) hard-wearing 
laminated surface enhances the 
elegance of this decor, while 
adding durability.texture options, 
making it possible to create 
exciting textural contrasts.

U599 -PT
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Globalization-Universal
toàn cầu hóa

4



Globalization - an inevitable fact - is creeping into our lives. 
In this “unifying” world, accessing to new values becomes easier. At 
the same time, people also struggle to preserve their own 
identity.

Nowadays, the path of interior trends to go from Europe to 
Vietnamese homes has been shortened and widen. Of course, global-
ization cannot dissolve the cultural characteristics of each nation. 
Common values always stand still, go harmony with 
individual ones to exist in the long term.

Globalization on materials has diversifed choices, influenced 
thinking and addressed the demands of interior users. Like natural 
light presents in every open-door house, gorgeous designs 
in Germany, Spain or China now appear in Vietnam at the same time, 
well received and well served the life of quality, harmony and 
aesthetics.

Toàn cầu hóa – một thực tế không thể chối bỏ đang len lỏi vào 
cuộc sống của chúng ta. Trong thế giới “đồng nhất” đó, sự tiếp cận với 
những giá trị mới trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời, con người 
cũng phải đấu tranh để bảo vệ bản sắc riêng có của mình trong một 
không gian với nhiều mẫu số chung. 

Giờ đây, con đường để những xu hướng thời trang vật liệu đi từ 
châu Âu tới những ngôi nhà Việt đã rút ngắn lại và mở rộng hơn cho 
những người muốn tiếp cận. Dĩ nhiên, toàn cầu hóa cũng không thể 
hòa tan những nét đặc trưng của từng quốc gia, dân tộc. Giá trị chung 
luôn song hành, hòa hợp với giá trị riêng để có thể tồn tại lâu dài.

Sự toàn cầu hóa trong các thiết kế bề mặt đã góp phần làm phong phú 
thêm những lựa chọn, tác động đến tư duy và giải quyết nhu cầu 
của người sử dụng nội thất. Giống như ánh sáng tự nhiên hiện diện 
trong mỗi ngôi nhà với những cánh cửa mở, các chất liệu đẹp 
xuất hiện ở Đức, ở Tây Ban Nha hay ở Trung Quốc cùng xuất hiện ở 
Việt Nam, cùng được đón nhận và phục vụ hết mình cho một cuộc 
sống chất lượng, điều hòa và thẩm mỹ. 
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Bề mặt vân sồi Somerville quyễn rũ bởi thớ vân hết sức 
nhẹ nhàng và trầm ổn, điểm xuyết những mắt gỗ tự nhiên 
đậm màu như gói trọn cả dòng thời gian mà chúng ta trải qua: 
quá khứ – hiện tại – tương lai. ML 9021 mô phỏng tinh tế các 
sắc thái trong tâm hồn; Khi thì mềm mại như những thớ vân 
thẳng thuốn êm ru, khi uốn lượn giấu mình quanh những 
mắt gỗ u buồn, những nỗi niềm thầm kín cất kỹ trong tâm. 
Đó là cuộc sống nội tâm được các nhà thiết kế thổi hồn vào 
tác phẩm của mình, để người xem không chỉ thấy đẹp mà còn 
thấy rung động và đồng cảm.

Somerville oak is telling the story of entire life in the past -  
present - future via its gentle and calm grain, and some natural 
knots. ML 9021 delicately simulates the nuances of the soul; 
as soft as the smooth and straight wood grain or curled and 
hiden around the sad “wooden eyes”... It is the inner life that 
designers bring into their works where viewers not only feel the 
beauty, but also be vibrated and sympathetic.

ML 9021

Somerville Oak
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Vân bê tông là sự lưu dấu theo năm tháng 
những kỷ niệm xưa. Bề mặt gần gụi, gợi nhắc 
về những ký ức bao trùm cả tuổi trẻ, 
quãng thời gian giá trị ta hằng mang theo 
suốt cuộc đời. Nét trầm tư nhưng ẩn chứa 
bên trong là dòng năng lượng mạnh mẽ, 
sẵn sàng bung tỏa cùng phong cách của 
một cái tôi cá tính.

Beton is a mark of old memories. ML 9008 
recalls youth – the precious time of the whole life. 
Behind the contemplative hidden the stream of 
energy to radiate its owner’s style and ego.

ML 9008
Beton
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ML 9019
Muse

Bề mặt marble tươi sáng mới mẻ này sở hữu những vân đá 
thật độc đáo. Sau lớp băng lạnh là sự che giấu tài tình dòng 
nham thạch manh nha từ hàng tỷ năm về trước.  

Such a bright and fresh marble with unique patterns, whose 
ice-cold surface hides hot magma from the billions years ago.
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ML 9006

Virginia Oak
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Black Diamond Oak
ML 2027
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ML 2029

North American 
Black Walnut
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ML 2030
Elm
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ML 9005

Nussbaummer 
Walnut
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ML 9007

Adamson Oak
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Canyon Authentic Walnut như một bản nhạc đang tìm 
đến những tâm hồn đồng điệu. Các đường vân được 
tiết chế, đem đến sự tròn đầy, vừa vặn và đặc biệt 
đăng đối. Không chỉ các đường vân mà màu sắc cũng được 
phân bổ đều đặn, đan xen, tạo nên một tổng thể vô cùng 
dịu mắt.

ML 9017 có tính quyết định đối với việc kiến tạo một 
không gian lịch thiệp cùng những hiệu ứng đối xứng. 
Các mắt gỗ khá dày, tạo điểm nhấn cho bề mặt thêm phần 
mộc mạc, tự nhiên. Có thể nói Canyon Authentic Walnut đã 
tái hiện một vẻ đẹp khá cổ điển, rất thích hợp cho những 
ai yêu thích gỗ óc chó nguyên bản.

Canyon Authentic Walnut is like a song finding souls in 
tune. The grains are moderated, bringing a fullness, fitness 
and balanced appearance. All the details are evenly 
implicated, creating an extremely soft feeling.

ML 9017 is designed for elegant space. The knots are quite 
thick, reminding a rustic and natural look. It can be said 
that Walnut Canyon Authentic has recreated a classic 
beauty for those who love the original walnut.

ML 9017

Canyon Authentic 
Walnut
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ML 9020

November Ash

Bề mặt vân gỗ Tần bì November Ash lấy cảm hứng từ 
vùng biển Địa Trung Hải với hương sắc ngọt ngào 
của kho báu truyền thống được kế thừa và góp nhặt 
hàng thế kỷ qua. Những trải nghiệm mà các nhà sáng tạo 
– thiết kế của Decotec mang lại là không giới hạn. 
Khoảnh khắc đẹp bên chiếc bàn gỗ sồi, cùng những 
câu chuyện khám phá làng chài miền ven biển 
Địa Trung Hải khiến cuộc sống của bạn chợt chậm lại, 
đầy chất nắng gió và phóng khoáng của miền biển. 

November Ash is inspired by the Mediterranean Sea 
where traditional treasures have been inherited and 
gathered for centuries. Experience offered by Decotec 
creators is unlimited. Sharing time with companions 
around an oak table, surveying a fishing village from a 
terrace will constantly slows you down, interweaves you 
with sunshine and wind of Mediterranean inspiration.
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ML 2028

Golden Silk 
Nanmu
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ML 2031

Carqarhian 
Walnut
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ML 9010

Amber Oak
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Trong hơn 13 năm hoạt động, công ty TNHH Minh Long 

luôn nhất quán với sứ mệnh kiến tạo các sản phẩm 

phù hợp xu thế và mang đến giải pháp hoàn thiện về 

vật liệu nội thất gỗ có tính ứng dụng cao, hòa hợp với 

thiên nhiên, thân thiện với môi trường. 

Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn phục vụ trọn vẹn vì 

mục tiêu ấy, hết lòng với thời trang cho nội thất 

tại Việt Nam và khát khao vươn xa hơn nữa cùng 

dòng chảy xu hướng thế giới.

Gỗ Minh Long tự hào hợp tác cùng I.Decor và Egger để 

mang đến những giá trị hoàn hảo cho khách hàng.

For more than 13 years of operation, Minh Long Co., Ltd. has 

always been consistent with the mission of create trending 

products and provide complete solutions for highly 

applicable, eco-friendly, nature-friendly interior 

wood working materials.

Until now, we still fully serve for that purpose, wholeheartedly 

pursuing the goal of an interior stylist and reaching out to 

the global trends.

Minh Long proudly cooperates with I.Decor and Egger to bring 

perfect values to all the customer.
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EGGER là một công ty gia đình toàn cầu được 
thành lập vào năm 1961 tại Tyrol, Áo. Công ty 
sản xuất các sản phẩm ván làm từ gỗ, có mặt 
trên 60 quốc gia với 20 nhà máy và 26 trụ sở 
làm việc toàn thế giới.

Kiên định với mục tiêu xây dựng những giá trị 
NĂNG ĐỘNG, TRUNG THÀNH, TRÁCH NHIỆM 
và TIN TƯỞNG, Egger đạt được sự tăng 
trưởng bền vững tầm vóc quốc tế dựa trên 
sự hoạt động độc lập, cung cấp các giải pháp 
sáng tạo, các sản phẩm cùng dịch vụ định 
hướng thị trường dựa trên vật liệu tự nhiên 
và tái tạo - gỗ.

EGGER is a steadily growing, global family 
company founded in 1961 in Tyrol, Austria. The 
group provides product made from wood over 
60 nationalities in 20 plants and 26 sales offices 
worldwide.

With values: DYNAMISM, LOYALTY, 
RESPONSIBILITY and TRUST, Egger achieve 
sustainable international growth based on their 
independence, providing customers with 
innovative solutions, market-oriented products 
and services based around a natural and 
renewable material – wood.

MORE FROM WOOD.
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T&H được thành lập năm 2002, 
là tập đoàn chuyên về vật liệu trang trí 
phủ ván gỗ công nghiệp - một trong 
những nhà cung cấp các giải pháp 
trang trí bề mặt hàng đầu thế giới. 
Với vai trò thành viên của T&H, I.DECOR 
đưa ra các giải pháp trang trí nội thất, thi 
công may đo cho tủ quần áo, tủ bếp, nội 
thất văn phòng, cửa, tấm ốp tường,… 

I.DECOR cam kết trở thành thương hiệu 
vật liệu bề mặt đẳng cấp thế giới trong 
ngành trang trí nội thất và giải pháp 
bề mặt; tập trung phát triển các 
sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng.

Guangdong T&H New Material Co., Ltd., 
founded in 2002, is a group stock-holding 
company which is specialized in 
decorative material for panels. As one of 
five subsidiaries of T&H, I.DECOR provides 
the full service for interior decoration 
or construction company for customized 
wardrobe, kitchen cabinet, office 
furniture, door, wall panel,…

I.DECOR committed to be a world-class 
supplier of surface material for 
interior décor industry and surface 
solution, focusing on offering 
the excellent product and services to meet 
the needs of customers.
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ML 225
May Blue

18

ML 9023
Coffee

22

ML 216
Chocolate

21

ML 9022
Green

23ML 211
Silk Green

21

ML 224
Acorn Brown

21

ML 214
Calm Beige

23 ML 215
Tumble Grey

23

ML 213
Turquoise Green

17

ML 212
Premium

12

ML 217
Pandora

19

ML 226
Spring Cherry

15

ML 219
Chicago Blue

20

ML 218
Apricot Green

13ML 210
Galaxy Green

21

ML 223
Rose Ash

23

PHI THẾ HỆ 

UNI-GENERATION
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ML 2204
Antique Walnut

48

ML 2203
Heritage Oak

32ML 2207
Highland Walnut

42

ML 2041
Moscato Walnut

50

ML 2042
Missouri Ash

34ML 2201
Moonlight Oak

28

ML 2202
Retro Oak

38 ML 2205
Deep Forest Walnut

30 ML 2206
Summerside Walnut

40

ML 2040
Moscato Walnut

52ML 2208
Valerie Walnut

46

CHẤT LIỆU KHÔNG GIỚI HẠN 

UNI-MATERIAL
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F302 S87
Ferro Bronze

64

U702 PT
Cashmere Grey

73 U599 PT
Indigo Blue

76

W1100 PT
Alpine White

68

F187 ST9
Dark Grey Chicago Concrete

62

U961 PT
Graphite Grey

78

U732 PT
Dust Grey

74

H1180 ST37
Natural Halifax Oak

59H1298 ST22
Sand Lyon Ash

61

U708 PT
Light Grey

70U999 PT
Black

79

W1000 PT
Premium White

69

NHẤT THỂ

UNI-QUE
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ML 9017
Canyon Authentic Walnut

108

ML 2029
North American Black Walnut

96

ML 9008
Beton

86

ML 2027
Black Diamond Oak

95

ML 2031
Carqarhian Walnut

115

ML 9020
November Ash

111

ML 2030
Elm

101

ML 9010
Amber Oak

116

ML 9005
Nussbaummer Walnut

102

ML 9006
Virginia Oak

92

ML 2028
Golden Silk Nanmu

112

ML 9007
Adamson Oak

105

ML 9021
Somerville Oak

84

ML 9019
Muse

89

TOÀN CẦU HÓA

GLOBALIZATION- 
UNIVERSAL
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