
11 Cửa Hàng Bán Ghế Sofa Đẹp, Hiện Đại Ở TP
HCM

Mẫu sofa đẹp và hiện đại

Đối với mỗi gia đình, muốn sở hữu một

không gian phòng khách hiện đại và sang

trọng thì chắc chắn sẽ không thể nào

thiếu đi được sự có mặt của bộ bàn ghế

sofa.

Hồ CHí MINH, TâN BìNH, VIệT NAM,

April 12, 2022 /EINPresswire.com/ --

Showroom Nội Thất Cao Cấp

LivingHOME

Living Home là một trong những cửa

hàng cung cấp các món đồ nội thất gia

đình chất lượng, giá tốt tại TpHCM.

Trong hơn 10 năm xây dựng và phát

triển, Living Home đã dành hết tâm

huyết, trách nhiệm để tạo dựng uy tín

của mình trên thị trường. Do đó, những sản phẩm nội thất tại đây luôn được cam kết về chất

lượng – độ bền – tính thẩm mỹ và giá thành phải chăng.

Vậy, Sản phẩm Nội thất Sofa của Living Home có gì đặc biệt?

Là một trong những mặt hàng chủ đạo, Sofa của Living Home luôn đem đến cho khách hàng

những bất ngờ với những ưu điểm vượt trội:

Các mẫu Sofa cực kỳ đa dạng với nhiều phong cách, tính năng, chất liệu và kiểu dáng khác nhau.

Đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Các thiết kế Sofa tại Living Home luôn gây ấn tượng bởi tính thẩm mỹ – tiện nghi – đa công

dụng.

Các mẫu sofa da, sofa vải, sofa góc l, sofa băng, sofa giường … hiện được đông đảo người tiêu

dùng lựa chọn theo rất nhiều tiêu chí khác nhau từ phong cách nội thất đương đại đến cổ điển,

bán cổ điển, …

Tại Living Home, chúng tôi có những mẫu sofa hiện đại và đẹp mắt dành cho quý khách hàng

http://www.einpresswire.com
https://livinghome.vn/product-category/phong-khach/sofa/


dòng sofa cao cấp giá rẻ

gần xa trong hơn 10 năm hoạt động

trong ngành nội thất.

Vì vậy, cho dù yêu cầu của bạn như thế

nào đi chăng nữa, nhưng với sự đa

dạng các mặt hàng và cam kết về chất

lượng thì  Living Home luôn là một sự

lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Các sản phẩm nội thất Living Home cực

kỳ đa dạng

Bên cạnh Sofa, các sản phẩm nội thất

khác tại Living Home cũng đem lại rất

nhiều ấn tượng cho khách hàng bởi sự

đa dạng, mẫu mã hiện đại và giá thành

phải chăng. Các sản phẩm nổi bật khác

bạn có thể chọn mua tại Living Home:

Nội thất phòng khách: sofa, bàn trà, tủ

trang trí…

Nội thất phòng ăn, bếp: bàn ăn, tủ kệ rượu, quầy bar, tủ trang trí, bếp nấu…

Nội thất phòng ngủ: giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, tủ đầu giường, kệ gốc,…

Tại sao nên lựa chọn Living Home mà mua sofa hcm mà không phải bên khác?

Các sản phẩm đa dạng, mang tính xu thế với những phong cách hợp thời đại.

Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, có kiến thức và am hiểu sản phẩm. Nên Living Home đảm bảo quy

trình tư vấn – thiết kế – dịch vụ trước & sau bán hàng luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Với mô hình sản xuất hàng hóa số lượng lớn, bán hàng online và vận hành tinh gọn nên giá

thành tại Living Home cực kỳ phải chăng.

Tự sản xuất hoặc nhập khẩu chính hãng nội thất nên Living Home luôn kiểm soát được chất

lượng và cam kết sản phẩm đầu ra hoàn hảo 100%.

Đặc biệt, với mong muốn đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng, từng sản phẩm tại Living

Home đều có chính sách bảo hành và vận chuyển rõ ràng. Do đó, nếu muốn chọn một địa chỉ

cung cấp nội thất Phòng Khách, Phòng Ăn, Nhà Bếp cao cấp – chất lượng thì Living Home xứng

đáng là một cái tên uy tín cho bạn lựa chọn đấy!

Thông tin liên hệ:
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Nội Thất Tài Lộc – Thiết Kế Và Phân Phối Sỉ Lẻ Các Sản Phẩm Sofa Tại TPHCM

Tài Lộc là nơi chuyên về lĩnh vực thiết kế, đóng mới và phân phối sỉ lẻ các sản phẩm nội thất liên

quan đến sofa đẹp tại TPHCM. Các loại ghế sofa tại đây đều có nhiều mẫu mã đơn giản hoặc cổ

điển, với kiểu dáng từ bình dân đến cao cấp. Sản phẩm được thiết kế chi tiết, hiện đại mang lại

nhiều tiện ích cho khách hàng. Tại đây còn phân phối nhiều sản phẩm độc quyền khác cực chất

lượng cho khách hàng. Đảm bảo phục vụ tận tình, giá cả phải chăng, giúp tiết kiệm thời gian khi

tư vấn khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp nhất nhất.

Nội Thất Hưng Phát – Chuyên Bán Nội Thất Bàn Ghế Sofa Đẹp Tại TPHCM

Hưng Phát là nhà sản xuất chuyên phân phối nội thất bàn ghế sofa đẹp trên khắp đất nước. Tại

đây có nhiều sản phẩm nội thất sofa đáp ứng đủ các mẫu mã, kiểu dáng cho khách hàng. Công

ty cũng có nhiều chi nhánh showroom tại TP HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Cần

Thơ,… để đáp ứng nhu cầu mua hàng của khách hàng. Tại đây cũng luôn cập nhật mọi xu hướng

sản phẩm mới nhất để khách hàng nắm bắt thông tin.

Công Ty Sofa Dũng Thịnh – Đơn Vị Lâu Năm Cung Cấp Sofa Giá Rẻ HCM

Dũng Thịnh là đơn vị lâu năm và chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất sofa giá rẻ HCM. Tại đây có

đội ngũ thiết kế sofa có trình độ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và am hiểu về nội thất

sofa. Công ty luôn cho ra những mẫu mã sofa đẹp và chất lượng nhất mỗi năm với giá cả cực kỳ

phù hợp đến khách hàng.
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