
Sự Kết Nối Văn Hoá
“Sang trọng là sự kết hợp giữa văn hoá và kinh nghiệm” - Quách Thái Công

Người Việt Nam thường hay cho rằng một không gian sang 

trọng là phải mang nét châu Âu, cứ Âu là sang. Nhưng trên 

thực tế, sự kết hợp tinh tế sao cho không gian châu Âu hoà 

hợp với một quốc gia châu Á như Việt Nam mới có thể mang 

lại sự sang trọng.

Không chỉ thấu hiểu sâu sắc những quy chuẩn về sự sang 

trọng, NTK. Quách Thái Công còn là người kết nối giữa 

phong cách phương Tây và tinh thần phương Đông. Bản 

thân NTK Quách Thái Công lớn lên tại Hamburg, Đức , ông 

được sống, trải nghiệm và cảm nhận rõ những yếu tố sang 

trọng đích thực của châu Âu. Thế nhưng, NTK Quách Thái 

Công vẫn là một người Việt Nam, sống dưới nếp nhà



giữ gìn truyền thống. Chính bởi thế mà, hơn ai hết, ông 

hiểu rõ sự giao thoa đặc biệt giữa hai phương trong thẩm 

mỹ và thiết kế. Đây cũng chính là điều mà NTK Quách Thái 

Công muốn mang lại cho các khách hàng của mình tại Việt 

Nam. Góp phần tạo nên lối sống trân trọng, tỉ mỉ từng chi 

tiết trong đời sống hằng ngày. 

Mối liên kết và thấu hiểu giữa nhà thiết kế với gia chủ là điều 

kiện tất yếu không thể bỏ qua, NTK. Quách Thái Công luôn 

tạo ra không gian sống dựa trên niềm tin đảm bảo đến từ 

kinh nghiệm của bản thân qua những trải nghiệm có được 

sau một thời gian dài sinh sống ở Âu Châu hay những lần 

NTK. Quách Thái Công chu du đến mọi miền, quan sát và 

cảm thụ nhiều tầng lớp giá trị trên khắp thế giới. Cũng vì vốn 

sống được tích lũy qua nhiều năm tháng mà NTK. Quách 

Thái Công đủ thấu hiểu để tạo nên một không gian sống lột 

tả hết tâm tư của khách hàng đồng thời lại mang chất riêng 

của nhà thiết kế có chuyên môn.

Hơn cả sự tin tưởng, nỗi lòng an tâm là điều mà thương hiệu 

THÁI CÔNG luôn đảm bảo hoàn toàn với khách hàng của 

mình. Hai chữ “an tâm” ở đây không vì một thiết kế an toàn 

mà được viết nên, chúng đến từ đẳng cấp được nhìn dưới 

góc độ chuyên môn mà NTK. Quách Thái Công trân trọng 

trao cho những ai tìm đến.

Định nghĩa về một ngôi nhà đẹp sẽ khác nhau theo năm 

tháng, nhưng cao hơn tất cả, vẫn là những cảm xúc mà 

bạn dành cho ngôi nhà đó. Chỉ có như vậy thì từ một ngôi 

nhà vô tri mới có thể trở thành tổ ấm. Bởi không có một 

ngôi nhà nào hoàn hảo, chỉ có cảm xúc hoàn hảo dành 

cho ngôi nhà đó.


