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G I Ớ I  T H I Ệ U  C Ô N G  T Y  &  S Ứ  M Ệ N H

Năm 2015, Waldo Textured Paint ra đời từ niềm
đam mê về nghệ thuật kiến trúc và dòng sơn
hiệu ứng nổi tiếng Thế giới. Cùng với khao khát
mang vật liệu sơn hiệu ứng mới với rất nhiều ưu
điểm đến rộng rãi cộng đồng thiết kế và xây
dựng tại Việt Nam. Đến nay, Waldo đã cho ra
đời trên 30 dòng sản phẩm sơn hiệu ứng độc
đáo & chất lượng, được ứng dụng đại trà tại
nhiều công trình uy tín trên cả nước. 

Waldo tiên phong trong việc nghiên cứu và
phát triển đa dạng các vật liệu hoàn thiện
tường & sàn cao cấp. Chúng tôi tạo ra các
dòng sơn hiệu ứng độc đáo về chất liệu, đạt độ
thẩm mỹ cao & sang trọng trong hoàn thiện,
đặc biệt sơn hiệu ứng Waldo đảm bảo độ bền
lâu dài & chất lượng tối ưu cho từng khu vực. 

Waldo có kinh nghiệm làm việc với nhiều công
trình lớn nhỏ trên cả nước, đội ngũ quản lý dự
án phối hợp ăn ý với các công ty Thiết kế và
Xây dựng uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được sự
hài lòng từ khách hàng, không ngừng sáng tạo
và nghiên cứu cho ra đời các dòng sơn hiệu
ứng sang trọng nhất, bền bỉ nhất, đi cùng xu
hướng của Thiết kế Thế giới, với mức giá phù
hợp nhất cho người Việt Nam.

Chúng tôi mang đến các dòng sơn hiệu ứng
không chỉ sang trọng về thẩm mỹ, bền bỉ cùng
thời gian, mà còn an toàn cho với môi trường
và người sử dụng.
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Waldo cam kết bằng sự chính trực,
sáng tạo, nghiêm túc và chỉn chu trong
công việc. Chúng tôi nỗ lực hơn mỗi
ngày, giúp tô điểm & nâng tầm nhiều
không gian sống/ làm việc trên đất
nước Việt Nam trở nên: Sang trọng, có
Gout và Bền bỉ cùng thời gian, thông
qua các dòng sơn hiệu ứng đặc biệt.

Tôn chỉ 
Các thành viên đến với Waldo bằng sự
chính trực và tử tế, chăm chỉ và khiêm
nhường, cùng khả năng quan sát – học
hỏi không ngừng. Chúng tôi trân trọng
từng khách hàng, từng công trình, từng
đồng nghiệp. Điều đó khiến chúng tôi
tận tâm hỗ trợ khách hàng và hoàn
thành tốt nhất công việc của mình.

Văn hóa

T Ô N  C H Ỉ  L À M  V I Ệ C  &  V Ă N  H Ó A  
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WORKSHOP
Waldo thường xuyên tổ chức những buổi workshop
về kỹ thuật, mẫu mã, tư vấn ngân sách giá của
các dòng Sơn hiệu ứng mới nhất để phục vụ tốt
hơn cho công việc của Quý Khách hàng.

MẪU & MOCK-UP
Waldo cung cấp mẫu thực tế, Map và Catalog để
Quý khách hàng dễ dàng tham khảo các hiệu ứng.
Chúng tôi triển khai làm mockup để đảm bảo hiệu
ứng cho toàn bộ công trình.

D Ị C H  V Ụ  

THI CÔNG TRỌN GÓI
Waldo cung cấp dịch vụ thi công trọn gói Sơn hiệu
ứng tại các tỉnh thành trên cả nước. Quy trình
quản lý dự án chuyên nghiệp, đảm bảo thẩm mỹ
cho sản phẩm và đáp ứng tiến độ thi công.

CUNG CẤP & HDSD
Waldo cung cấp vật tư một số dòng sơn hiệu ứng
nhất định cho Quý khách hàng có nhu cầu tự thi
công, kèm theo hướng dẫn thi công đầy đủ và hỗ
trợ xử lý vấn đề phát sinh.

TƯ VẤN KHẢO SÁT
Với đội ngũ kĩ thuật tận tình và nhiều kinh nghiệm,
chúng tôi hỗ trợ khảo sát công trình & tư vấn cho
Quý khách hàng những thông tin cần thiết trước,
trong và sau khi tiến hành thi công Sơn hiệu ứng.
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SƠN LÓT
Sơn lót giúp bề mặt có độ bám
dính tốt, hạn chế hiện tượng bong
tróc sơn, tạo độ bóng mịn và đều
màu cho sơn.

C Ô N G  T Á C  C H U Ẩ N  B Ị

BẢ BỘT
Sử dụng bột trét để xử lý phẳng bề
mặt tường trần, tăng độ bám dính
cho lớp sơn phủ, tăng thêm tính
thẩm mỹ cho bức tường.

XẢ PHẲNG
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Xả phẳng để hạn chế tối đa các
vết gợn sóng trong quá trình bả
bột, đồng thời mang lại bề mặt
bằng phẳng hơn.

GỖ & VÁN ÉP
Có thể thi công sơn hiệu
ứng lên gỗ sau khi sơn
lót chuyên dụng. Đối với
gỗ đã phủ bóng hoặc PU,
Laminate, nên xử lý xả
nhám trước khi sơn lót.

TƯỜNG BỘT - LÓT
Bột trét & sơn lót là 2
vật liệu quan trọng giúp
tường được phẳng mịn,
có thể đảm bảo được
hoa văn của sơn hiệu
ứng sau khi thi công.

TƯỜNG TRÁT VỮA
Stucco có thể được thi
công trên tường đã trát
vữa. Tuy nhiên, nên bả
bột và sơn lót để giữ lớp
sơn hiệu ứng được bền
màu, không bị kiềm hóa.

Tấm thạch cao tối màu
nên cần bả bột, xả
phẳng và sơn lót  để
tăng độ sáng trắng cho
bề mặt, độ bám dính và
bền màu cho màng sơn.

TẤM THẠCH CAO

1. BỀ MẶT THI CÔNG

2. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

ROLLERBAY TRÉT SPONGE

3. DỤNG CỤ THI CÔNG



Waldo đã thử nghiệm nồng độ VOC* sản phẩm tại
Quatest3 với kết quả 0.7** g/L.
*Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Votalite Organic
Compounds) là các hợp chất hoá học hữu cơ có tính
chất bay hơi tự nhiên trong điều kiện nhiệt độ và áp
suất thông thường của môi trường trong nhà.

**Thuật ngữ Low VOC được dùng để chỉ một sản phẩm
có hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi nhỏ hơn
hoặc bằng 150 g/L. 

Ư U  Đ I Ể M  S Ơ N  H I Ệ U  Ứ N G

V Ậ T  L I Ệ U  K H Ô N G  M Ù I  &  A N  T O À N
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H I Ệ U  Ứ N G  Đ A  D Ạ N G

Sơn hiệu ứng tạo ra hoa văn ngẫu nhiên, không
trùng lặp, hiệu ứng vân mây chuyển sắc theo góc
nhìn, tạo cảm giác cho bức tường trở nên nghệ
thuật hơn, tràn đầy sức sống và thu hút ánh nhìn.
Từ đó, sơn hiệu ứng giúp các kiến trúc sư, thiết kế
hay nhà thầu xây dựng có thể hiện thực hóa các ý
tưởng của mình. 

T Í N H  T H Ẩ M  M Ỹ  C A O

Bề mặt hoàn thiện của sơn hiệu ứng sẽ không bị tình trạng giáp mí ở những mối
nối của giấy dán tường hay các ron gạch. Từ đó tạo nên bề mặt trở nên liền
mạch không ngắt quãng, hiệu ứng đa dạng, sang trọng & mang tính thẩm mỹ
cao. 

Đ A  D Ạ N G  P H O N G  C Á C H  T H I Ế T  K Ế

Sơn hiệu ứng có thể phù hợp ứng dụng trong nhiều phong cách thiết kế từ hoài
niệm, xưa cũ đến hiện đại. sang trọng như Retro & Vintage, Classical (Cổ điển),
Neo-Classsical (Tân Cổ điển), Indochine (Đông Dương), Minimalism (Tối giản),
Modern (Hiện đại), Contemporary (Đương Đại), Tropical (Nhiệt đới),...bằng sự đa
dạng hoa văn và màu sắc của mình. 
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Độ bám dính, độ bền cao của son hiệu ứng được thể hiện ở thời gian sử dụng lâu
dài. Một số dòng sản phẩm mang tính chất đặc biệt như Stucco, Venetian, bề
mặt hoàn thiện khi sử dụng sơn hiệu ứng là rất bền do thời gian càng dài, việc
hấp thụ CO2 của sản phẩm càng nhiều sẽ khiến bề mặt ngày càng đanh cứng,
khó có thể phá vỡ theo thời gian.

Đ Ộ  B Ề N  &  Đ Ộ  B Á M  D Í N H  C A O  

H Ạ N  C H Ế  T H Ấ M  Ẩ M  &  D Ễ  L A U  C H Ù I

Sơn hiệu ứng được biết đến với khả năng chống thấm vượt trội. Bởi lớp sơn bảo
vệ sau cùng có khả năng chống nước, có thể lau chùi dễ dàng bằng cách sử
dụng khăn ẩm để lau vết bẩn bị bắn lên. Do đó, công trình sử dụng sơn hiệu ứng
thường có tuổi thọ cao hơn so với các sản phẩm khác. 

Đ Ộ I  N G Ũ  T H I  C Ô N G  C H U Y Ê N  N G H I Ệ P  

Đối với một vài loại hiệu ứng có đặc điểm, tính chất dễ thay đổi do phương
pháp thi công, thì việc cải tạo, sửa chữa & dặm và bề mặt cũng diễn ra dễ dàng
hơn. Tuy nhiên, việc này cần đến tay nghề của người thợ có kinh nghiệm & sự
am hiểu về tình trạng cũng như đặc điểm của mỗi loại sơn hiệu ứng.

D Ễ  C Ả I  T Ạ O ,  D Ặ M  V Á  &  S Ử A  C H Ữ A

Ư U  Đ I Ể M  S Ơ N  H I Ệ U  Ứ N G

T I Ế T  K I Ệ M  C H I  P H Í  

So với các vật liệu cùng sử dụng cho trang trí tường, trần như đá hay giấy dán
tường với mức giá trung bình cao, việc tiết kiệm chi phí sẽ dựa trên các đăc
điểm vượt trội của Sơn hiệu ứng như: thời gian sử dụng lâu dài, hiệu ứng đa
dạng, hoa văn ngẫu nhiên không trùng lặp tạo nên một sản phẩm hoàn thiện
trông nghệ thuật và có hồn hơn.

Chúng tôi tiên phong trong việc nghiên cứu & phát triển nhiều dòng sản phẩm
sơn hiệu ứng chất lượng cùng đội ngũ thi công chuyên nghiệp và bộ phận quản
lý dự án nhiều kinh nghiệm. Chất lượng vật liệu và thi công đã được minh chứng
qua nhiều công trình lớn trên cả nước bởi các Chủ đầu tư, công ty Thiết kế và
Nhà thầu uy tín tại Việt Nam. 



Dát vàng lá là một trong những nghệ thuật
hoàn thiện tường cao cấp bậc nhất của
các nước Châu Âu.

Các nghệ nhân tiến hành dát từng lá vàng
lên tường, rất nhẹ nhàng và cẩn thận để
tránh làm rách và giữ cho hoa văn của lá
vàng được tự nhiên.

Hoa văn vàng lá tự nhiên với gần 15 tông
màu lá vàng, bạc và đồng.

Vật liệu là lávàng - bạc - đồng mỏng.

Độ bám dính và liên kết tốt.

Độ bắt sáng và phản xạ ánh sáng tốt.

Bề mặt hoàn thiện có độ thẩm mỹ nghệ
thuật và tính ứng dụng cao.

NGHỆ THUẬT DÁT VÀNG LÁ

ĐẶC TÍNH

Sơn hiệu ứng nhũ vàng là dòng sơn hiệu
ứng gốc nước cao cấp có màu sắc óng ánh
như vàng dùng trang trí trong nhà, hoàn
thiện thông qua bàn tay khéo léo của
người thợ thủ công lành nghề và dụng cụ
chuyên dụng.

Hiệu ứng kim loại vàng đặc biệt với bề mặt
mịn, vân mây ngẫu nhiên tinh tế, chuyển
sắc theo ánh sáng. 

SƠN HIỆU ỨNG NHŨ VÀNG

ĐẶC TÍNH
Sản phẩm gốc nước, low VOC, an toàn cho
sức khỏe người dùng.

Bề mặt hoàn thiện có độ thẩm mỹ nghệ
thuật và tính ứng dụng cao. 

Chống rêu mốc, chống thấm và chống bụi
bẩn tốt. 

10 www.waldo.vn



Sơn hiệu ứng nhũ ánh kim là sự kết hợp
tuyệt vời giữa khoáng thạch siêu mịn và
nhũ ngọc trai cao cấp, thông qua bàn tay
khéo léo của người thợ thủ công lành nghề
và dụng cụ chuyên dụng.

Ánh ngọc trai bắt sáng tốt, giúp không
gian trở nên sáng, rộng và sang trọng hơn.

Màu sắc đa dạng từ tông trắng off-white
đến các tông màu nổi bật đậm cá tính.

Sản phẩm gốc nước, low VOC, an toàn cho
sức khỏe người dùng.

Chống rêu mốc, chống thấm và chống bụi
bẩn tốt. 

Phù hợp với nhiều không gian và vị trí
trần, tường.

Chất liệu vữa ánh kim cao cấp.

Bề mặt hoàn thiện có độ thẩm mỹ cao, có
thể ứng dụng tại nhiều vị trí khác nhau.

Độ bám dính và liên kết tốt. 

Chống rêu mốc, chống bám bụi và có thể
lau chùi được.

SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT - PATINA SƠN HIỆU ỨNG NHŨ ÁNH KIM
Sơn hiệu ứng rỉ sét Patina là sự kết hợp
tuyệt vời giữa chất sơn gốc nước nhũ kim
loại đủ màu sắc. Thông qua bàn tay khéo
léo của người thợ thủ công lành nghề và
dụng cụ chuyên dụng, tạo hiệu ứng rỉ sét
tự nhiên.

Bề mặt không thô ráp, vân mây ngẫu
nhiên tinh tế.

Ánh nhũ kim loại bắt sáng tốt và chuyển
sắc theo góc nhìn.

ĐẶC TÍNH ĐẶC TÍNH
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Venetian, hay còn gọi là vữa Marmorino,
là vật liệu hoàn thiện tường mỹ thuật cao
cấp, nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là tại
các nước châu Âu và châu Mỹ 

Venetian mô phỏng bề mặt vân đá Marble
với họa tiết vân ẩn rõ ràng và độc đáo.

Đường vân được thi công ngẫu nhiên
không có sự trùng lặp và gam màu sang
trọng.

Lớp hoàn thiện của sơn hiệu ứng Venetian
Ý có độ bóng/ bóng mờ sang trọng. 

Không mùi, được làm hoàn toàn từ chất
liệu thiên nhiên, không hóa chất.

Hấp thụ CO2 làm đanh bề mặt.

Bề mặt thoát ẩm tốt, hạn chế bám mùi.

Chống rêu mốc và vi khuẩn tốt.

Sơn hiệu ứng bê tông tái hiện bản chất thô
mộc và nguyên bản của bê tông đúc. Họa
tiết bê tông tự nhiên với các lớp vân màu
nhẹ nhàng hòa quyện. Bề mặt phẳng, mịn,
mờ hoặc bóng mờ.

Phù hợp với các không gian hiện đại và
phá cách nhưng vô cùng tinh tế.

Chất liệu cứng và có độ bảo dưỡng cao, có
khả năng chùi rửa.

Chất liệu vữa mỹ thuật tạo hiệu ứng bê
tông đặc biệt.

Giảm nhiệt độ bề mặt tường đến 3 độ C so
với không khí.

Low VOC (ít mùi), thân thiện với môi trường
và người sử dụng. 

Chống rêu mốc và chống thấm nhẹ.

SƠN HIỆU ỨNG VENETIAN Ý SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG

ĐẶC TÍNH ĐẶC TÍNH
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Sơn hiệu ứng giả đá Granite chuyên dùng
cho trang trí tường tạo hiệu ứng đá
Granite cao cấp, là sản phẩm gốc nước
100% Acrylic.

Có tính năng hoàn thiện hiệu ứng phẳng
2D & vân nổi 3D.

Có khả năng giảm tải trọng công trình, phù
hợp cho nhiều bề mặt vật liệu, an toàn cho
người sử dụng.

Chất liệu 100% gốc nước Acrylic, có liên
kết tốt và độ bám dính cao.

Chống hao mòn do thời tiết và ngoại cảnh
tốt.

Chống rêu mốc, chống thấm và chống bụi
bẩn tốt.

Dễ dàng thi công. 

SƠN HIỆU ỨNG GIẢ ĐÁ GRANITE

ĐẶC TÍNH
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SƠN HIỆU ỨNG STUCCO

ĐẶC TÍNH

Sơn hiệu ứng Stucco là loại vữa (plaster)
Stucco nổi tiếng của Nhật Bản và Châu
Âu, được thi công tạo các hiệu ứng vân 3D
gồ ghề, vân san hô, vân mây, phẳng mịn,... 
 
Ứng dụng tốt trong các phong cách Wabi-
Sabi, Minimalist, Hiện đại, hoặc cho các
thiết kế theo phong cách Nhật Bản.

Chất liệu vữa Stucco nổi tiếng của Nhật
Bản, châu Âu.

Độ bền, độ cứng và độ bám dính cao.

Dễ dàng bảo dưỡng, có khả năng chùi rửa. 

Low VOC, an toàn cho người sử dụng.

Chống nấm mốc, chống thấm nhẹ và hạn
chế bám mùi cho tường. 



Sơn hiệu ứng giả cổ là dòng sơn nghệ
thuật đặc biệt tạo hiệu ứng vân mây giả
cổ bằng sự kết hợp giữa lớp sơn hiệu ứng
trong suốt chuyển sắc ở trên và màu nền
bên dưới.

Chất liệu vữa hiệu ứng giả cổ.

Phù hợp với nhiều phong cách thiết kế.

Bền, chống rêu mốc và kháng nước.

Dễ dàng vệ sinh, lau chùi.

Có khả năng chống bụi bẩn tốt.

Chúng tôi luôn chấp nhận thử thách và
sáng tạo không ngừng, tạo ra các sản
phẩm theo yêu cầu và đặt hàng riêng,
mang lại tính cá nhân hóa và độc nhất cho
từng dự án mà chúng tôi tham gia đồng
hành. 

Hoa văn hiệu ứng đa dạng.

Phù hợp với nhiều không gian và vị trí
trần, tường.

Bền, chống rêu mốc và chống thấm nhẹ.

Giảm nhiệt độ bề mặt tường đến 3 độ C so
với không khí. 

Low VOC (ít mùi), thân thiện với môi
trường và người sử dụng. 

SƠN HIỆU ỨNG GIẢ CỔ HIỆU ỨNG THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

ĐẶC TÍNH ĐẶC TÍNH

14 www.waldo.vn



D Ự  Á N  T I Ê U  B I Ể U  Đ Ã  T H Ự C  H I Ệ N

15www.waldo.vn



 RESORT - KHÁCH SẠN
Khu nghỉ dưỡng Nova Hills Mũi Né
Nova Welcome Center Phan Thiết

Novaworld Hồ Tràm
Novaworld Phan Thiết

InterContinential Grand Hồ Tràm
Quần thể biệt thự 5 sao Casamia Hội An

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phú Quốc
Khu nghỉ dưỡng & Khách sạn Regent Phú Quốc
Khu nghỉ dưỡng The Shilla Monogram Đà Nẵng

 Khu nghỉ dưỡng Vogue Phan Thiết
Khách sạn Iric Boutique Nha Trang

Sân golf hoàng gia Ninh Bình
Khách sạn Sonnet Saigon - Quận 1
Khách sạn Athena 4 sao - Quận 10

CỬA HÀNG
Christian Louboutin - Hà Nội
Jacqueline Saigon - Quận 1

Saigon Casa & The Dome - Quận 1
Sạp Gourmet Market - Quận 1
Sạp Gourmet Vivo - Quận 7

Thảo Điền Sales Gallery - Quận 2
Soho Luxury Gallery - Quận 2

Hades Clothes Shop
Clownz Streetwear

Cao Quí Nhân Boutique - Quận 3
Úpla Boutique - Phú Nhuận
Tân Sơn Boutique - Gò Vấp

Flower Shop - Quận 1
OWST Clothes Shop Showroom

Tây Hồ Tower - Tân Bình

HỘI NGHỊ - NHÀ HÀNG
Asiana Plaza & Convention - Phan Đăng Lưu

Asiana Plaza & Convention - Tân Phú
Rosé Brasseie - Grand Saigon
La Casa Del Habano - Quận 1 

Saigon Casa Café Hai Bà Trưng
The Dome Dining & Drinks - Quận 1

Nhà hàng Au Lac Do Brazil - Phan Thiết
Nhà hàng Bệnh viện Hồng Ngọc Hà Nội
Embassy Cuisine & Live Music- Quận 1

Qui Cuisine Mixology - Nha Trang
My Life Coffee - NTMK, Quận 1
Coco Outpost Specialty Coffee

Rio Brazilian Steak House - Quận 1
Kaori Ocha - Tea Leaf & Coffee

Viva Coffee - Bình Tân
Dop Coffee - Quận 1
Art Coffee - Quận 1

Royal Tea - Tiền Giang
Bonjour Cafe The Art - Quận 2

ATM Coffee Shop
Rose House Flower & Coffee -Vũng Tàu

Starbucks - Vincom Center

VĂN PHÒNG
Melinh Point Renovation - Quận 1

Techcombank Headquarter - Hà Nội
UOB Privilege Lounge - Quận 1
Hội Sở Ngân Hàng MB - Hà Nội

Văn phòng The Executive Centre II
Văn phòng Grab Vietnam- Quận 7

Thư viện Tổng Hợp S.Hub Samsung - Quận 1
Biconsi Tower - Bình Dương

Văn phòng TTT Corporation - Quận 1
Empress Tower - Quận 1
Sunny Tower - Quận 1
Opal Tower - Thủ Đức

Dreamplex 195 Building - Bình Thạnh
Nanoco Building - Quận Bình Thạnh

The Address Tower - An Gia Investment
Generali Headquarter - Quận 3

Prudential Headquarter - STC Quận 1
Văn phòng Tập đoàn Chubb Life - Vinh

Văn phòng Circo Đông Du
Lounge Meeting Gallery - Quận 2

Văn phòng Khu Công Nghệ Cao NX2 - Quận 9 

CHUNG CƯ - NHÀ MẪU 
Q2 Thao Dien (Public & Lobby) - Quận 2

D'Edge Thảo Điền (Public & Lobby) - Quận 2
Empire City (Public & Lobby) - Quận 2

Akari City - Bình Tân
Rome by Diamond Lotus - Phúc Khang

An Gia Skyline Gallery - Quận 7
An Gia Riverside Gallery - Quận 7

Jamona Gallery - Quận 7
An Gia Star Gallery - Bình Tân

The Grand Manhattan Gallery - Quận 1
Meyhomes Capital Gallery - TPHCM & Phú Quốc

Diamond Lotus - Quận 8
Căn hộ IDICO Tân Phú

HOLM Residence
Căn hộ Central Premium

Biệt thự Hồ Ngọc Hà & Kim Lý - Quận 2
Biệt thự Saigon Pearl - Bình Thạnh

Căn hộ New City - Quận 2
Căn hộ Feliz En Vista - Quận 2
Căn hộ The Ascent - Quận 2

Căn hộ Sadora Penthouse Vista Verde - Quận 2
Căn hộ Đảo Kim Cương - Quận 2

Căn hộ Vinhomes Ba Son - Quận 1
The Symphony - Midtown - Quận 7

Căn hộ Riviera Point - Quận 7
Căn hộ Empire City

Orange Studio - Quận 7
Centuria - Quận 9
City Land Gò Vấp

Nhà phố Trảng Bom
Nhà phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhà phố Bình Tân
Biệt thự Nguyễn Trọng Tuyển
Nhà phố Biên Hòa - Đồng Nai
Nhà phố Trần Phú - Quận 5

Nhà phố Nguyễn Thị Định - Quận 2
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RESORT novahill mũi né - centara mirage
Chủ đầu tư : Tập đoàn Novaland

Địa điểm: Mũi Né, Phan Thiết
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RESORT novaworld phan thiết
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

Địa điểm: TP. Phan Thiết, Bình Thuận

RESORT novaworld hồ tràm - tropicana
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

Địa điểm: Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu
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RESORT anantara mũi né
Chủ đầu tư: A&B Group

Địa điểm: Mũi Né, Phan Thiết

RESORT premier village phú quốc
Chủ đầu tư: Sun Group

Địa điểm: Phú Quốc
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khu đô thị casamia hội an
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đạt Phương

Địa điểm: Hội An, Quảng Nam

RESORT the shilla monogram
Chủ đầu tư: TCG LAND

Địa điểm: Điện Bàn, Quảng Nam
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khách sạn iric boutique nha trang
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Iric
Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa

KHÁCH SẠN REGENT BOUTIQUE phú quốc
Chủ đầu tư: BIM GROUP

Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang
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văn phòng the executive center VIETNAM
Chủ đầu tư: The Executive Center VN

Địa điểm: Quận 1, TPHCM

văn phòng biconsi tower bình dương
Chủ đầu tư: Biconsi

Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bình Dương
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TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THE DREAMPLEX 195 ĐIỆN BIÊN PHỦ
Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Thủy (TTG)

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TPHCM

TÒA NHÀ SHOWROOM NANOCO - PANASONIC
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nanoco

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TPHCM
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tòa nhà melinh point (renovation)
Chủ đầu tư: Frasers Property

Địa điểm: Quận 1, TPHCM

văn phòng trụ sở generali plaza
Chủ đầu tư: Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Địa điểm: Quận 3, TPHCM
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toà nhà trụ sở ngân hàng techcombank hà nội
Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Địa điểm: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
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ngân hàng uob privilege lounge

Địa điểm: Quận 1, TPHCM

ự 

CĐT: Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank



trung tâm hội nghị asiana plaza tân phú
Chủ đầu tư: Gotecland

Địa điểm: Quận Tân Phú, TPHCM

trung tâm hội nghị asiana plaza bình thạnh 
Chủ đầu tư: Gotecland

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TPHCM
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nhà hàng the dome dining & drinks
Chủ đầu tư: Nova F&B (NVL)

Địa điểm: Quận 1, TPHCM

NHÀ Hàng SAIGON CASA café hai bà trưng

Địa điểm: Quận 3,TPHCM
Chủ đầu tư: Nova F&B (NVL)
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NHÀ HÀNG QUI – CUISINE & MIXOLOGY NHA TRANG 

Địa điểm: Nha Trang

Nhà hàng embassy cuisine & LIVE music
Địa điểm: Quận 3, TPHCM

Chủ đầu tư: VISE Hospitality
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nhà hàng rio brazilian steakhouse 

Nhà hàng Au Lac Do Brazil - phan thiết

Địa điểm: TP. Phan Thiết

Địa điểm: Quận 1, TPHCM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
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Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc hà nội

nhà hàng rosé Brasserie

Địa điểm: Quận 1, TPHCM

Địa điểm: Ba Đình, Hà Nội
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CĐT: Bệnh viện ĐKTN An Sinh - Phúc Trường Minh

Chủ đầu tư: Nova F&B (NVL)



chung cư d'edge thảo điền
Chủ đầu tư: Capitaland Việt Nam

Địa điểm: Quận 2, TPHCM

chung cư q2 THẢO ĐIỀN
Chủ đầu tư: Frasers Property

Địa điểm: Quận 2, TPHCM

29www.waldo.vn



Sales Gallery & nhà mẫu meyHOMES CAPITAL

chung cư akari city BÌNH TÂN

Địa điểm: Quận Bình Tân, TPHCM

Địa điểm: TPHCM & Phú Quốc
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Chủ đầu tư: Nam Long

Chủ đầu tư: Meyland Tân Á Đại Thành



nhà mẫu the grand manhattan

nhà mẫu an gia skyline

Địa điểm: Quận 7, TPHCM

Địa điểm: Quận 1, TPHCM

Chủ đầu tư: An Gia Investment

Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
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cửa hàng thời trang christian louboutin

NHÀ MẪU intercontinental grand hồ tràm

Địa điểm: Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa điểm: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư: Asian Coast Development 

Chủ đầu tư: IPPG
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239 Quách Đình Bảo, phường
Phú Thạnh, quận Tân Phú,
TPHCM, Việt Nam

duong.ntt@waldo        
thao.htt@waldo.vn      

CÔNG TY TNHH WALDO TEXTURED PAINT

0903.390.558
0396.872.253
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