


Tổng quan dự án Athena Fulland
Vị trí dự án Athena Fullandvới hai phân khu Larissa và Athens 
Hy Lạp một quốc gia thuộc khu vực châu Âu, nằm phía nam bán đảo Balkan, là một trong những nền 
văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung 
Hải. Đây là nơi ra đời của nền dân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic.
Trên vùng đất khởi nguồn của tinh hoa nhân loại ấy, có một vị nữ thần mang tên Athena đã được sinh 
ra, là biểu tượng cho trí tuệ, là vị thần đã đem tri thức tới cho muôn dân Hy Lạp xưa. Nàng đã ban cho 
người trần thế cái cày và cái bừa để họ có thể làm ruộng, trồng lúa, trồng nho, nàng trao cho những 
người phụ nữ cái xa quay sợi và khung cửi dệt. Nàng dạy cho họ nghề dệt khéo léo và công phu để họ 
có thể dệt nên những tấm vải dày, mỏng tùy theo ý thích, màu sắc rực rỡ như lòng họ mong muốn. 
Nàng còn là người đặt ra các thiết chế, luật pháp cho các đô thị để con người biết cách cai quản điều 
hành cuộc sống của mình được trật tự và công bằng. Nàng bảo đảm cho khoa học và kỹ thuật trong 
các đô thị được phát triển rực rỡ, phục vụ hữu hiệu cho con người.
Đất nước Hy Lạp cổ xưa, Athena là vị nữ thần đã đem lại cho họ một cuộc sống văn minh hơn. Nàng là 
vị nữ thần của Trí tuệ, Tri thức. Nàng là ánh sáng của khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật chiếu rọi 
xuống đời sống tối tăm của con người. Nàng còn là vị nữ thần của chiến trận, chiến thắng, người bảo 
trợ cho thủ đô Athens của đất nước Hy Lạp. Athens, một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thế 
giới Hy Lạp ngày xưa và thủ đô của đất nước Hy Lạp ngày nay, là đô thị mang tên nữ thần Athena.
Với những ý nghĩa, biểu trưng đẹp đẽ, cao quý đó, cái tên Athena Fulland chứa trọn tâm niệm và mong 
ước của Vimefulland về một miền đất xanh tươi, ươm mầm hi vọng, gieo hạt giống trí tuệ, tri thức và 
nhân văn, một miền đất hạnh phúc, vẹn toàn.Athena Fulland là đại dự án đầu tiên của Vimefulland với 
2 phân khu Larissa và Athens nằm đối xứng trên trục đường Nguyễn Xiển. 
Phân khu Larissa là tổ hợp chung cư cao tầng và nhà liền kề nằm trong quần thể khu đô thị mới Đại 
Kim, giống như thành phố Larissa ở phía Đông Hy Lạp nằm giữa vùng đồng bằng rộng lớn màu mơ, 
được bao bọc bởi dòng sông Pinios hiền hòa, phân khu Larissa nằm tại vị trí trung tâm, sầm uất nhất 
của Khu đô thị mới Đại Kim, thừa hưởng phong thủy hữu tình tượng trưng cho “nhân vượng, gia an” từ 
cảnh quan tự nhiên mây nước giao hòa với dòng sông Kim Giang uốn mình chảy quanh và hồ Linh 
Đàm, hồ Định Công trong tầm nhìn, mở ra không gian sống trong lành, thoáng đãng. 
Đối xứng với phân khu Larissa qua trục đường lớn Nguyễn Xiển nối hai đầu Tây – Nam thành phố là 
phân khu Athens, giống như thủ đô của đất nước Hy Lạp, nổi tiếng nhất thế giớí, có lịch sử ngót nghét 
3.000 năm tuổi, thành phố được quy hoạch và xây dựng lại dưới triều vua Otto I theo thiết kế của các 
kiến trúc sư người Đức. Thời cổ đại, Athens là quốc gia thành bang lẫy lừng nhất Hy Lạp. Athens trở 
thành trung tâm văn hóa rực rỡ, bởi lẽ, khi nhân loại hãy còn như cánh đồng um tùm cây cỏ thì Athens 
đã là mảnh đất nở rộ hoa thơm quả ngọt, với những thành tựu về kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn học, 
thi ca, kịch nghệ, sử học, triết học, y học, toán học, thể chế dân chủ... Athens trở thành chiếc nôi của 
nền văn minh Tây phương. Phân khu Athens trải dài trên diện tích 19,5 ha, kiến tạo một môi trường 
sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người, tích hợp đầy đủ tiện ích sinh hoạt, vui chơi, luyện tập thể 
thao, giải trí, mang tinh hoa cuộc sống hiện đại trong quần thể khu đô thị Tây Nam Kim Giang. 
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Vị trí dự án phân khu Lasissa và Athens

HƯỚNG ĐI XALA HÀ ĐÔNG 2500M

TUYẾN ĐƯỜNG RỘNG 50M

NGÕ 66 KIM GIANG RỘNG 50M

HƯỚNG ĐI KIM GIANG 500M

HƯỚNG ĐI LINH ĐÀM 3500M TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN RỘNG 68M HƯỚNG ĐI TTHN QUỐC GIA 4000M

Nằm trong quần thể Khu đô thị mới Đại Kim - một trong những khu đô thị trọng yếu được định hướng 
phát triển đồng bộ với quy mô lớn nhất tại Hà Nội, phân khu Larissa tọa lạc ngay góc ngã tư giao giữa 
đường lớn Nguyễn Xiển và đường quy hoạch đô thị Đại Kim, cư dân có thể tiếp cận nội khu bằng 3 lối 
cổng chính trong đó gồm 2 đường cho xe cơ giới mặt Nguyễn Xiển và mặt đường quy hoạch, cùng 
một lối cổng trung tâm mặt đường Nguyễn Xiển dành cho người đi bộ dẫn vào khu cảnh quan. Trong 
khi đó, phân khu Athens thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang, có diện tích đất nằm trên địa bàn 
quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, kéo dài suốt 1,8km mặt đường Nguyễn Xiển và 1,2km mặt trục 
đường quy hoạch hướng tâm Tây Nam thành phố.  
Từ khu Larissa và Athens, cư dân chỉ cần di chuyển khoảng 3000m để tới ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất 
Duy Tiến  - ngã tư được mệnh danh là điểm giao lưu của Hà Nội mới khi nối liền với các tuyến đường 
huyết mạch dẫn về cửa ngõ phía Tây, Nam và Trung tâm Thành phố Hà Nội như đường Nguyễn Trãi, 
Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, hệ thống tàu điện trên cao… Vị trí của Athena Fulland 
cũng rất thuận tiện để di chuyển tới các đô thị lớn lân cận như khu vực Xa La, Hà Đông cách dự án 
2500m, khu đô thị Linh Đàm cách 3500m, hay khu Kim Giang chỉ cách đó 500m. Từ đây, cư dân cũng 
có thể rút ngắn thời gian, dễ dàng di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia cách đó 4000m và các 
tỉnh lân cận phía Tây thông qua Đại lộ Thăng Long, các tỉnh phía Nam thông qua đường vành đai 3 
trên cao và cao tốc hiện đại nhất trên cả nước Hà Nội - Hải Phòng.
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Mang tên thành phố Larissa phía Đông Hy Lạp, dấu ấn phương Tây thể hiện ngay ở cổng vòm trung 
tâm dẫn vào phân khu Larissa, mang dáng dấp của Khải hoàn môn tráng lệ, với đường vòm khuyết 
cong đầy kiều diễm, vắt qua hai cột trụ bề thế, trang trí bằng những mảng tường điêu khắc nổi, sắc nét, 
cùng những bức phù điêu lớn, tinh xảo, được bố trí tại cổng chính sát mặt đường nguyễn Xiển và cổng 
sau giáp đường quy hoạch dự án, để kết nối dân cư của khu liền kề với chuỗi cảnh quan xanh, tiện ích 
ngoài trời hoàn hảo. Kiến trúc sư Francois Barberot đã từng tâm sự “mỗi sản phẩm của ông không chỉ 
đơn thuần là một công trình kiến trúc hữu dụng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật phản chiếu tình 
yêu của ông với cái đẹp hoàn mỹ”. Quả thực, dưới bàn tay tài hoa của Francois Barberot, ngay cả những 
công trình có phần thô cứng như chung cư cao tầng với những cột trụ góc cạnh, những ô cửa sổ đều 
tăm tắp, Ông vẫn điểm vào đó nét uy nghi vững chãi, pha với sự mềm mại của những đường gờ phào 
uyển chuyển, sắc nét, hay những khung cửa sổ uốn cong, yểu điệu của tầng trệt và tầng áp mái. 
Trên mặt đường quy hoạch thành phố với mặt cắt 21,5m, tiếp giáp với khu nhà cao tầng, không hổ danh 
là bậc thầy mang hơi thở kiến trúc Pháp đến Hà Nội, kiến trúc sư Francois Barberot đã bố trí khu biệt 
thự liền kề trên hai mặt tuyến phố, dường như đã mang tới cho nơi đây bóng dáng của những dãy phố 
thương mại sầm uất, nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên nét thanh lịch của Paris hoa lệ. Mỗi căn biệt thự 
liền kề với diện tích từ 75m2 – 242m2, được bố trí hai mặt tiền trước, sau để trồng cây, hoa, đón không 
khí tự nhiên từ bên ngoài vào ngôi nhà và hút mùi từ khu nhà bếp ra bên ngoài. Những dãy nhà biệt thự 
liền kề được khoác lên mình màu sơn trắng thanh nhã, làm nổi lên những khung cửa và hàng ban công 
sắt uốn hoa văn đăng đối kinh điển của kiến trúc Pháp trường tồn từ những thế kỷ trước. Hệ thống gờ, 
phào được xử lý công phu, phù hợp với hệ thức cửa sổ vòng cung thể hiện sự chau chuốt, tỉ mỉ, chú 
trọng tới tính thẩm mỹ cao, bên cạnh đó, hệ thống mái ngói Mansard màu đen ghi, tăng thêm nét cổ 
điển, quý phái của ngôi nhà cũng chính là điểm nhấn của một công trình bề thế.

Kiến trúc tân cổ điển Pháp  phân khu Larissa
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Mang tên thủ đô của đất nước Hy Lạp, phân khu Athens với diện tích 19,2 ha, trên tổng diện tích 49 ha 
thuộc khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, Kiến trúc sư Francois Barberot đã bố trí sáu cổng chính cho 
phân khu Athens chạy dài 1,8 km mặt đường Nguyễn Xiển và 1,2 km mặt đường quy hoạch hướng tâm 
Tây Nam thành phố. Phân khu Athens bao gồm hai khối nhà chung cư cao tầng, một tòa nhà Officetel 
và khu biệt thự đơn lập nhà phố thương mại, biệt thự song lập. Nhất quán trong phong cách kiến trúc 
tân cổ điển Pháp xuyên suốt trong các dự án mang thương hiệu Vimefulland, phong cách kiến trúc 
chung cư cao tầng tại phân khu Athens tương đồng với phong cách kiến trúc chung cư cao tầng phân 
khu Larissa.

Kiến trúc tân cổ điển Pháp chung cư cao tầng phân khu Athens
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Kiến trúc tân cổ điển Pháp toà nhà Officetel  phân khu Athens
Với vị trí kết nối thuận tiện tới các khu vực trung tâm Hà Nội, bắt nhịp xu thế hội nhập sâu rộng với quốc 
tế, Vimefulland đầu tư xây dựng một tòa nhà văn phòng đa năng ngay sát mặt đường Nguyễn Xiển, tối 
ưu hóa công năng kép, vừa sinh sống, vừa làm việc phù hợp với những người bận rộn, những đôi vợ 
chồng trẻ năng động. Tòa Officetel tại phân khu Athens sở hữu một lối ra vào riêng biệt, ngay mặt 
đường Nguyễn Xiển, thuận tiện cho các hoạt động tiếp khách, giao dịch ngay tại căn hộ Officetel. Đồng 
thời, Vimefulland dành một phần diện tích mặt trước của tòa Officetel để xây dựng khu cảnh quan và 
tiện ích ngoài trời riêng biệt, với những con đường dạo bộ cùng hệ cây xanh rợp bóng mát, giữa những 
giờ làm việc căng thẳng, khách hàng tại các căn hộ Officetel có thể tìm đến khoảng vườn này để thư 
giãn, tĩnh tâm, tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống.
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Kiến trúc tân cổ điển Pháp biệt đơn lập  phân khu Athens
Một cuộc sống riêng tư, một môi trường sống hiện đại, đẳng cấp là khao khát của biết bao người, tất 
cả những mơ ước đó được Vimefulland hiện thực hóa trong các căn biệt thự đơn lập có chức năng nhà 
phố thương mại tại vị trí tiếp giáp với mặt tiền Nguyễn Xiển phân khu Athens, một đẳng cấp sống riêng 
biệt giữa lòng thủ đô.
Biệt thự đơn lập phân khu Athens là dòng sản phẩm đặc biệt, với 4 mặt tiền, tầng 1 có chức năng dịch 
vụ, cư dân có thể vừa kinh doanh, vừa ở, nhưng mang đậm dấu ấn thẩm mỹ, kiến trúc của giới quý tộc 
Pháp. Các căn biệt thự đơn lập được thiết kế gồm 3 tầng, 1 hầm, 1 tum, mật độ xây dựng 55%, với diện 
tích đất linh hoạt từ 200m2 - 300m2. Mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp, thanh lịch với nền 
sơn trắng muốt cùng hệ mái Mansard đen ghi cổ điển, cùng với chỗ để xe ô tô dưới tầng hầm và hai 
chiếc cổng đăng đối trước mặt ngôi nhà, sự sang trọng của mỗi căn biệt thự đơn lập, được tôn lên qua 
những điểm nhấn hoa văn mạ vàng, hệ ban công, với những trụ đèn bằng đồng trổ ra, đặc biệt là lối 
tam cấp ốp đá cẩm thạch, dẫn vào không gian sinh hoạt, đã được tôn lên cao, tạo cho ngôi nhà vững 
chãi và trường tồn. Đặc biệt hơn, bao quanh 4 mặt tiền là cây xanh, tiểu cảnh tạo nên một không gian 
ngập tràn sắc màu thiên nhiên, một thiên đường sống an nhiên giữa lòng thủ đô náo nhiệt. Bên cạnh 
đó, với khoảng sân vườn rộng lớn, cư dân có thể thỏa sức sáng tạo một góc trời riêng của mình, để 
cuộc sống sinh thái, tràn ngập trong từng hơi thở, mà vẫn không mất đi tính thẩm mỹ trong kiến trúc.
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Kiến trúc tân cổ điển Pháp biệt thụ song lập  phân khu Athens

Với khách hàng thượng lưu, loại hình biệt thự luôn là lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống xứng tầm, trở 
thành niềm tự hào, định vị phong cách và khẳng định gu thẩm mỹ riêng của gia chủ. Biệt thự song lập 
với những chi tiết cầu kỳ trong thiết kế, không gian mở giao hòa cùng thiên nhiên trong lành, đang được 
nhiều khách hàng lựa chọn. Biệt thự song lập gồm hai căn biệt thự đặt cạnh nhau, có thiết kế đối xứng 
nhau, hài hòa về màu sắc và đường nét, tạo nên một tổng thể kiến trúc hoàn mỹ. Sự cân xứng và hài 
hòa trong thiết kế ngoại thất, tinh tế trong từng chi tiết, thể hiện tính mỹ thuật trong kiến trúc và kỹ thuật 
xây dựng cầu kỳ, tạo nên các căn biệt thự song lập sang trọng và đẳng cấp. Với diện tích từ 120m2 
-305m2, biệt thự song lập, đủ cho gia đình hai đến ba thế hệ cùng chung sống và tận hưởng cuộc sống 
đẳng cấp riêng tư.
Thêm vào đó Biệt thự song lập với lợi thế 3 mặt thoáng, đảm bảo không gian thoáng rộng, đủ cho các 
chủ nhân có được tầm nhìn tuyệt mỹ đến các khoảng thiên nhiên trong lành. Được chú trọng đến việc 
tạo nên các không gian mở, giao hòa với thiên nhiên, từ những vách kính rộng và ban công thoáng 
đãng, các căn biệt thự song lập, tạo ra một không gian sống mới mẻ, hòa mình với thiên nhiên dành cho 
các gia chủ. Đặc biệt hơn, với các khoảng không gian trống quanh biệt thự là nơi các chủ nhân thỏa sức 
tạo nên khu vườn tuyệt đẹp, với sân cỏ, giàn hoa, tiểu cảnh đá… mang dấu ấn riêng của mình.
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Mặt bằng căn hộ chung cư điển hình  phân khu Lasissa và Athens
Hai phân khu Larissa và Athens có ba tổ hợp chung cư cao tầng, trong đó, phân khu Larrisa gồm 2 khối 
nhà chung cư, cao 36 tầng, cung cấp 928 căn hộ, 52 căn shophouse, đáp ứng linh hoạt nhu cầu về nhà 
ở, với diện tích từ 60m2 đến 120m2, được thiết kế từ 2 đến 4 phòng ngủ. Phân khu Athens xây dựng 4 
khối chung cư cao 25 tầng, cung cấp 1282 căn hộ, với diện tích từ 69m2 đến 130m2, được thiết kế từ 2-4 
phòng ngủ, theo phong cách kiến trúc đa năng thông minh, cho phép chủ nhân căn hộ, thay đổi không 
gian sống một cách linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng gia đình.
Đối với nội thất chung cư, dù hạn chế về diện tích, song Vimefulland đã tạo nên những không gian căn 
hộ chung cư tiện nghi, phù hợp với phong tục, tập quán, phong thủy căn nhà của người dân Hà Thành, 
đưa ra những yêu cầu cho tư vấn, để thiết kế mặt bằng căn hộ đáp ứng yêu cầu về một không gian mở, 
thông thoáng, bố trí các phòng chức năng một cách khoa học, vượng phong thủy. Tất cả các căn hộ 
chung cư tại phân khu Larissa và Athens được bố trí cửa chính, nhìn trực diện vào phòng khách, bên 
phải là phòng bếp, bên trái là các phòng ngủ, phòng vệ sinh, tất cả các cửa sổ, lô gia, được mở rộng để 
đón ánh sáng, gió tự nhiên, đồng thời tạo diện tích rộng cho gia chủ, tự do sáng tạo không gian cảnh 
quan, trồng cây, hoa, rau, củ, hay đặt một bộ bàn trà thư giãn ngoài trời. Đáp ứng tiêu chuẩn của một 
công trình “có lợi cho sức khỏe”, Vimefulland sử dụng sàn gỗ công nghệ hiện đại Châu Âu, nhưng phù 
hợp với khí hậu, điều kiện tự nhiên của miền Bắc, chống cong, vênh, tích ẩm. Bên cạnh đó, Vimefulland 
sử dụng hệ thống cửa sổ, cách âm, cách nhiệt, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời hỗ trợ điều hòa 
không khí, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, đảm bảo tiết kiệm tối đa tiêu hao năng lượng cho từng 
căn hộ. 
Hướng tới sự hoàn hảo trong lối kiến trúc sang trọng, lãng mạn về mặt thẩm mỹ và linh hoạt, hữu dụng 
về mặt công năng, các căn hộ chung cư tương đồng về hình thái kiến trúc, cách bố trí không gian và 
chất lượng công trình, cư dân tương lai của Athena Fulland có thể trải nghiệm cuộc sống trong căn 
chung cư của mình, khi tới thăm quan, khu căn hộ mẫu 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, tại Tầng 10, tháp A, 
tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
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Tổng mặt bằng cảnh quan toà nhà Officetel 

Căn hộ văn phòng đa năng, được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt với 368 căn, với diện tích 40m2, 60m2 cho 
căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ. Trong mỗi căn Officetel có đầy đủ phòng bếp, phòng ăn, phòng làm 
việc được thiết kế linh hoạt, hiện đại, tối ưu hóa công năng kép, vừa sinh hoạt, vừa làm việc. Có thể nói, 
đây là lựa chọn phù hợp với những người bận rộn, những đôi vợ chồng trẻ năng động, cũng là kênh đầu 
tư bất động sản sinh lời dài hạn, với tiềm năng cho thuê hiệu quả.

Mặt bằng căn hộ điển hình Officetel  phân khu Athens
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Với mật độ xây dựng 25,92% trên tổng diện tích dự án Khu đô thị Đại Kim và Khu đô thị Tây Nam Kim 
Giang 1, khu nhà biệt thự, liền kề tại Athena Fulland tạo nên một không gian kiến trúc nghệ thuật, hòa 
trong sắc xanh tươi của cây cối và cảnh quan. Phân khu Larissa cung cấp 119 căn liền kề với diện tích 
từ 75m2 đến 242m2, mật độ xây dựng 77%. Phân khu Athens được chia ra nhiều khu nhỏ, phân cách bởi 
các dãy vườn hoa và cây, mang đến cho khách hàng 164 căn biệt thự đơn lập, trong đó, 114 căn nhà phố 
thương mại với diện tích từ 200m2 đến 300m2, mật độ xây dựng 60,4% và 364 căn biệt thự song lập với 
diện tích từ 120m2 đến 305m2, mật độ xây dựng 65% .
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 Nội thất biệt thự mẫu, phòng khách, phòng ăn và bếp 
Với quy hoạch diện tích căn biệt thự, liền kề phù hợp, Kiến trúc sư Francois Barberot có thêm nhiều 
khoảng không gian để thể nghiệm sự sáng tạo, tỉ mỉ và cầu toàn cho gia chủ. Phòng khách sử dụng 
sơn tường trắng giúp không gian trở nên rộng, thoáng, tôn lên vẻ quý phái, quyến rũ mà trầm ấm, tinh 
tế từ sắc đỏ huyết dụ của bộ sofa nhung, làm điểm nhấn cho phòng khách. Sắc đỏ huyết dụ tươi tắn, 
nhẹ nhàng còn xuất hiện ở rèm cửa và gối trang trí, mang đến sự đồng điệu cho căn phòng, thể hiện 
được cái gu thẩm mỹ tổng hòa cho gia chủ. Hoa văn cổ điển được chạm khắc tỉ mỉ, mạ viền vàng, tăng 
thêm điểm nhấn cho các vật dụng nội thất, tôn lên vẻ sang trọng, quý tộc cho căn phòng. Tủ sách hai 
bên góc phòng cùng bức tranh cổ điển Châu Âu thời kỳ phục hưng, trên khoảng tường tô thêm nét sinh 
động cho không gian phòng khách. Nền gỗ nâu ấm, được trải thảm nguyên tấm lông cừu, mang đến 
cho căn phòng trọn vẹn, vẻ sang trọng, ấm áp, gợi nhớ tới những phòng khách của giới quý tộc Pháp. 
Theo quan niệm của người Á Đông, căn bếp giống như trái tim của ngôi nhà, là nơi nhen lên ngọn lửa 
đầm ấm, nơi quây quần mỗi ngày của các thành viên trong gia đình, thấu hiểu điều đó, Kiến trúc sư 
Francois Barberot đã sử dụng tông màu nâu trầm, làm màu chủ đạo. Không gian phòng bếp thông với 
phòng ăn, được nghiên cứu cẩn thận về khoảng cách, kích cỡ tủ, bàn bếp, sao cho gia chủ có thể sử 
dụng tất cả công năng, giữa phòng bếp và phòng ăn một cách thuận tiện nhất. Các hệ tủ được thiết kế 
với hình khối cứng cáp, điểm thêm hoa văn trang trí mềm mại, từng chi tiết tay cầm, khóa tủ, được lựa 
chọn tỉ mỉ, hài hòa, trở thành điểm nhấn đậm chất cổ điển Pháp. Sàn và bệ bếp ốp đá cẩm thạch sáng 
màu, dưới ánh sáng tự nhiên, hay ánh đèn chùm buổi tối, cũng trở nên sáng lấp lánh, hòa hợp với cả 
không gian sang trọng tinh tế của ngôi nhà.   
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 Nội thất biệt thự mẫu, phòng ngủ ông bà, cha mẹ và các con
Dựa trên những đặc tính về thói quen sinh hoạt và sức khỏe của người cao tuổi, Kiến trúc sư Francois 
Barberot đặc biệt quan tâm tới phòng ngủ dành cho ông bà, với các yếu tố ánh sáng, hướng gió, lối đi 
lại, bố trí vật dụng trong căn phòng. Theo đó, do đặc điểm thị lực yếu dần của người lớn tuổi, bên cạnh 
hệ thống đèn cung cấp đủ độ sáng, nhưng vẫn dịu nhẹ, không gây chói mắt, hệ thống cửa sổ được bố 
trí phù hợp sao cho căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, song hướng nắng 
không trực diện và hướng gió điều hòa đi ngang người. Lối đi lại trong phòng ngủ cho ông bà được thiết 
kế rộng hơn, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, tối ưu hóa sự thuận tiện trong sử dụng, đồ gỗ được thiết kế đơn 
giản, với các góc bo tròn mềm mại. Tông màu trắng và xanh lá mạ, điểm thêm sắc nâu trầm, từ rèm 
cửa, tạo nên một không gian giản dị, gần gũi, thư thái, phù hợp cho người lớn tuổi nghỉ ngơi, thư giãn.  
Là chốn riêng tư thân thuộc, nơi đôi vợ chồng trẻ nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc, 
phòng ngủ được Kiến trúc sư Francois Barberot đặc biệt chú trọng đảm bảo vừa tạo nên sự ấm áp, thư 
thái, vừa nhẹ nhàng, tràn ngập năng lượng. Phòng ngủ là sự kết hợp hài hòa gam màu nâu ấm của sàn 
gỗ tự nhiên cao cấp, với mảng tường rộng khoác lên những sắc độ khác nhau hài hòa của tông màu 
huyết dụ, ngả dần sang trắng kem, các thiết kế cho giường tủ và bàn ghế đều sử dụng gỗ tự nhiên với 
ngôn ngữ mềm mại và trạm trổ tinh tế. Màu đỏ huyết dụ trên chất liệu nhung của ga trải giường, gấm 
của rèm cửa và các khoảng tường trang trí mang đến nét quyến rũ, nồng nàn, ấm áp cho phòng ngủ 
của đôi vợ chồng trẻ.
Phòng ngủ cho bé yêu theo phong cách tân cổ điển pháp, nhưng được tối giản, giảm bớt các chi tiết 
cầu kì từ các đường hoa văn, gờ phào, gam màu trắng chủ đạo kết hợp với vật dụng nội thất sắc xanh, 
tươi vui cho phòng bé trai và hồng phấn ngọt ngào cho phòng bé gái, cùng đồ gỗ, sơn trắng nhẹ nhàng, 
thổi vào không gian sức sống tươi mới, trẻ trung. Sơn tường màu gỗ, cùng màu sắc của các vật dụng 
như ga, gối, rèm cửa, bàn học, ghế đọc sách, đều được phối màu hài hòa, vui mắt, tạo ra một không 
gian thân thuộc không chỉ cho bé yêu học tập và sáng tạo, mà còn giúp bé yêu ngủ ngon giấc. 
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Cộng hưởng tiện ích bên ngoài 
Một trong những yếu tố then chốt đem tới cuộc sống lý tưởng cho cư dân Athena Fulland tương lai là 
sự hiện hữu của mạng lưới tiện ích ngoại khu trong các lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống, như giáo dục, 
y tế, với trường Tiểu học Nguyễn Trãi, trường THCS Kim Giang, trường THPT Amsterdam, Bệnh viện K 
Tân Triều, Bệnh viện Y học cổ truyền Dân tộc Quân đội, Siêu thị Fivimart Nguyễn Trãi, Công viên Chu 
Văn An, Trung tâm Hội nghị Quốc gia…
Theo đúng quy luật đón đầu hạ tầng để phát triển bất động sản, với tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thông 
quy hoạch thuận tiện, hạ tầng hiện đại, đồng bộ, cùng sự hình thành của nhiều Khu đô thị mới quy mô 
lớn, quy tụ cộng đồng dân trí cao, tại khu vực phía Nam Hà Nội, Athena Fulland không chỉ đem tới chốn 
an cư lý tưởng, mà còn mở ra tiềm năng sinh lời từ bất động sản cho những chủ nhân có tầm nhìn trong 
đầu tư kinh doanh bất động sản. 
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Tổng mặt bằng cảnh quan phân khu 

Tại Athena Fulland, không gian ngoại khu được tận dụng tối đa để xây dựng chuỗi cảnh quan sinh thái 
xanh, kết nối con người với thiên nhiên an lành. Bên cạnh những dải cây xanh dọc khắp lối đi, bao phủ 
màu xanh dịu mát lên từng ngôi nhà, chuỗi tiện ích của Athena Fulland được tích hợp tại các phân khu 
cao tầng, tạo thành 3 khu tiện ích đồng bộ, kết nối trực tiếp với các khu biệt thự, liền kề thông qua lối 
cổng nội khu và chỉ phục vụ riêng cư dân với chất lượng dịch vụ cao nhất, chú trọng tới sự riêng tư, an 
toàn và thoải mái. Thay vì, bố trí rải rác tiện ích trong khu đô thị, dụng ý của Vimefulland khi quy hoạch 
khu cảnh quan và tiện ích tập trung dưới chân các tòa cao tầng chính là tạo ra những khoảng không 
gian tiện ích quy tụ được đông đảo cư dân mỗi buổi sáng sớm, buổi chiều đi làm về, hay trong những 
ngày nghỉ, mang tới cơ hội cho những người hàng xóm láng giềng gần gũi nhau hơn, xây dựng một 
cộng đồng dân cư gắn kết.  
Khác với các dự án đã ra mắt trước đây của Vimefulland, đối với Athena Fulland, thay vì đặt chuỗi cảnh 
quan sinh thái vào trong lòng dự án, Vimefulland tập trung tiện ích xanh ở phía trước các tòa chung 
cư, giống như thiết lập một hàng rào xanh thanh lọc không khí, để mỗi khi trở về nhà, ngay khi bước 
qua cánh cổng của phân khu Larissa hay phân khu Athens, cư dân có thể lập tức tận hưởng bầu không 
khí dịu mát cùng cảm giác thư thái. 

Larissa và  phân khu Athens
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Hệ thống cây xanh hai bên tuyến phố Dự án Athena fulland
Trên tổng diện tích 20,5 ha, tổng mặt bằng đại dự án Athena Fulland được quy hoạch hạ tầng một cách 
khoa học, thuận tiện cho cư dân di chuyển trong nội khu, tối ưu hóa vị trí và tầm nhìn đẹp cho các căn 
nhà. Với mật độ xây dựng khoảng 25,92% trên tổng diện tích dự án, Athena Fulland dành 94% diện tích 
dự án cho một không gian kiến trúc nghệ thuật, hòa trong sắc xanh tươi của cây, lá, mỗi ngôi nhà đều 
được thiên nhiên ôn hòa bao bọc, mỗi cung đường đều rợp bóng cây xanh. Dọc khắp các tuyến phố nội 
khu, khách hàng có thể bắt gặp hình ảnh quen thuộc của các dự án mang thương hiệu Vimefulland qua 
những hàng cây lộc vừng, xoài và phượng vĩ nhiều năm tuổi, thân có đường kính từ 50cm – 60cm xen 
kẽ sắc màu tươi mới, sinh động của những khóm hoa bụi rành rành, dương xỉ. 
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Rừng thông dọc khu vườn dạo, bao quanh vườn đọc sách, 

Đặc biệt hơn, Vimefulland đã dành riêng cho Athena Fulland những hàng thông xanh vi vút gió, những 
cây thông cao lớn, dáng vẻ rắn rỏi nhưng mềm mại, thông bao phủ trong những khu vườn dạo, bao 
quanh vườn đọc sách, vườn BBQ, đây chính là lý do quan trọng mang đến cho Athena Fulland tiết trời 
mát mẻ, khí hậu trong lành, dễ chịu. Khi dạo bước trong (rừng thông), cư dân sẽ ngẩn ngơ bởi khung 
cảnh diệu ảo, diễn ra trong một ngày, mỗi thời điểm trong ngày, một bức tranh mang sắc màu khác 
lạ, đẹp đến nao lòng, khi buổi sang sương dày và giăng lối mờ tịt, thế nên khi tia nắng bình minh len 
lỏi xuống từng tán thông, khung cảnh trở nên huyền ảo tựa chốn thần tiên, cư dân sẽ dễ dàng thả hồn 
mình lơ lửng để hít hà không khí trong lành, lâng lâng trong không gian yên tĩnh, trầm lắng. Còn khi 
hoàng hôn xuống, thông sẽ nhuốm màu sắc đỏ, tím, rồi dần chìm vào đêm tối tĩnh lặng và hơn thế, 
mỗi khi có đợt gió thổi qua, thông cũng rì rào đung đưa ngân lên khúc nhạc riêng, trong trẻo tựa như 
tiếng vọng của đại ngàn non cao. Thông đẹp là vậy, mê hoặc là vậy, mới khiến những người yêu thích 
sự lãng mạn, thường nắm tay nhau, dạo bước dưới những tán thông, hay đơn giản chỉ là lặng lẽ ngồi 
bên nhau trò chuyện tâm tình. Thậm chí, những cặp đôi uyên ương sẽ chọn đây là nơi cho ra đời 
những bức ảnh cưới lãng mạn, ngọt ngào, đậm chất cổ điển Pháp. Và thế rồi, sau một ngày làm việc, 
cơ thể mệt nhoài, bởi guồng quay tất bật của cuộc sống, thèm lắm, được ôm ấp giấc mộng an nhiên, 
không còn lo lắng, muộn phiền, thì hãy trở về với Athena fulland với rất nhiều chốn bình yên tĩnh lặng, 
sẽ giúp cư dân tự do thả mình vào khoảng trời riêng, làm điều mình yêu thích, để luôn cảm thấy hạnh 
phúc và cuộc sống có ý nghĩa hơn, trong từng khoảnh khắc của riêng mình.

vườn BBQ Dự án Athena fulland
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Tiện ích bể bơi, quảng trường nước Dự án Athena fulland
Hòa cùng sắc xanh của cây lá, bức tranh cảnh quan của Athena Fulland còn dịu mát, thư thái, khoáng 
đạt, nhờ những mảng màu lam ngọc của nước qua những đài phun nước trung tâm đặt ngay tại lối dẫn 
vào khu cảnh quan của mỗi dự án và không gian một bể bơi tại phân khu Larissa và hai bể bơi tại phân 
khu Athens. Cả ba bể bơi tại Athena Fulland được đặt trên nóc khối đế nối liền giữa hai tòa chung cư. 
Việc sử dụng khoảng không gian ở giữa hai tòa chung cư làm bể bơi thay vì làm nhà hàng, café như ý 
tưởng ban đầu của Kiến trúc sư Francois Barberot là dụng ý của Vimefulland trong việc gia tăng tối đa 
diện tích cảnh quan hữu dụng, phục vụ cho đông đảo cư dân từ trẻ nhỏ đến người lớn. Nhờ vị trí trên 
cao, tách biệt với chuỗi tiện ích trong khu cảnh quan, để cư dân khi thả hồn mình trong bể bơi, mở tầm 
nhìn bao quát khung cảnh thành phố sôi động và rồi, vui đùa trong làn nước trong vắt như tấm gương 
trong, soi bóng bầu trời, hay chỉ đơn giản là nằm dài tắm nắng mỗi buổi sớm mai hay ngắm nhìn trời 
đêm đầy sao bên làn nước xanh mát.   
Một điểm nhấn nữa không thể thiếu trong tất cả các dự án của Vimefulland là Quảng trường nước, chia 
sẻ về ý tưởng này Kiến trúc sư Francois Barberot tâm sự “Hơn 30 năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí 
tôi vẫn còn vẹn nguyên cảnh tượng hạnh phúc của một buổi chiều thu bên quảng trường nước Mont-
pellier ở miền Nam nước Pháp, sau một ngày dài dạo khắp thành phố, tôi dừng nghỉ chân trước quảng 
trường trung tâm, tận hưởng tiết thu dịu mát trong ánh nắng vàng như mật ngọt, ngắm nhìn trẻ nhỏ và 
người dân bản địa chơi đùa, bất ngờ, những cột nước cao quá đầu người uyển chuyển phun lên, chỉ 
trong tích tắc, không gian trở nên dịu mát như phủ một màn sương dày, nhờ những bụi nước lan tỏa, 
cảnh tượng trước mắt trở nên sống động hơn bao giờ, lũ trẻ hò reo, nhảy nhót vui đùa trong làn nước, 
trong giây phút ấy, tôi đã thầm ước, sau này có thể mang những quảng trường nước như vậy vào trong 
các tác phẩm kiến trúc của mình, và những mảnh đất Vimefulland đã giúp tôi thực hiện được ước mơ 
đó.” Tại Athena Fulland, khu vực sân chơi cho trẻ em được tích hợp quảng trường nước, với hàng chục 
vòi phun nước sạch, đặt ngầm phía dưới, cuối buổi chiều mỗi ngày, những cột nước cao 2m sẽ được 
phun lên trong suốt một giờ để phục vụ cư dân nhí thỏa thích vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên và tắm 
trong làn nước trong lành, mát mẻ.
Có thể nói, Vimefulland đã nỗ lực tích hợp mọi tiện ích cho một cuộc sống đáng mơ ước vào quy hoạch 
tổng thể thông minh của đại dự án Athena Fulland, bởi Vimefulland hiểu sau tất cả những nỗ lực phấn 
đấu cho ước mơ và hoài bão, thì ngôi nhà chính là nơi để tìm lại những giây phút bình yên, đó phải là 
nơi tiện nghi đủ đầy, một không gian thư thái để cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc giản dị 
của những phút giây cùng người thân chuẩn bị bữa tối, nhẹ nhàng chia sẻ những câu chuyện thường 
nhật trong tiếng nhạc khẽ vang lên, hay những buổi sớm mai, đón bình minh tinh khôi giữa những hàng 
cây ướt sương, những vạt hoa nở bừng trong nắng. 
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Là một sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland, Athena Fulland hội tụ đầy đủ các tiện ích 
nội khu theo tiêu chuẩn riêng của Vimefulland cho một cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. 
Trước hết, để khắc phục nỗi lo của cư dân về tình trạng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, Vimefulland 
hy sinh diện tích tầng hầm đặt bể nước dung tích 2500m2 tại tầng hầm một, một bể nước trên mái dung 
tích 660m2 để cách ly nguồn nước sinh hoạt của cư dân với các yếu tố dễ gây ô nhiễm nguồn nước sinh 
hoạt. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng công nghệ lọc nước kép tiên tiến loc trực tiếp nguồn nước sinh hoạt 
của thành phố trước khi bơm vào bể nước của tòa nhà, mang nguồn nước tinh khiết đã được loại bỏ mùi 
và tạp chất hữu cơ đến từng căn hộ. Đối với nhà biệt thự, liền kề, Vimefulland đầu tư hệ thống máy bơm 
nước cưỡng bức, tiếp dẫn trực tiếp từ nguồn nước sinh hoạt của thành phố vào bể nước đặt trên mái của 
từng ngôi nhà. Nguồn nước cung cấp tới mỗi căn hộ sẽ được đội ngũ chuyên gia y tế định kỳ kiểm tra, phân 
tích, vì vậy, cư dân có thể hoàn toàn an tâm sử dụng nước trực tiếp từ vòi.
Hệ thống xử lý nước thải tại Athena Fulland là hệ thống đa lớp dẫn trực tiếp từ mỗi căn nhà theo một đường 
ống riêng tới trạm xử lý nước thải đặt tại vị trí sát mặt đường Nguyễn Xiển với phân khu Larissa và trạm xử 
lý nước thải gần trục đường nội khu 17,5m trong phân khu Athens, từ đó nước thải được tiếp tục được dẫn 
ra hệ thống xử lý của Thành phố. Đối với tòa nhà chung cư cao tầng, Vimefulland đã đầu tư công nghệ xử 
lý nước thải AO của Nhật Bản với công suất Q=700m3/ngày, đêm đặt tại tầng hầm 2 và 3 của khối nhà 
chung cư, hệ thống xử lý nước thải và nước mưa cũng được bố trí ở những vị trí tách biệt, cách xa nhà ở 
của cư dân, sau đó đi thẳng ra hệ thống hạ tầng xử lý nước thải của Thành phố bằng đường ống dẫn riêng, 
tránh gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Đồng thời để tạo ra một cuộc sống tiện nghi nhất, Vimefulland 
đã đưa ra giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề đang là nỗi trăn trở cho cư dân trong các khu chung cư như 
lắp đặt hệ thống tách mỡ chống gây tắc hệ thống thoát nước. 
Quy trình xử lý rác thải tại Athena Fulland cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Tại các khu nhà cao tầng, 
thay vì thu gom rác thải bằng ống thông tại các tầng gây ô nhiễm, mùi và khó vệ sinh, tại Athena Fulland, 
rác thải được tập kết và vận chuyển bằng thang máy riêng biệt. Đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp làm nhiệm 
vụ liên tục 2 tiếng một lần để làm sạch thang rác tại khu cao tầng, hay thu gom rác thải sinh hoạt của từng 
căn hộ thấp tầng, hạn chế tối đa tình trạng lưu trữ rác thải trong khu vực sinh hoạt. 
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Cư dân Athena Fulland cũng được giải tỏa hoàn toàn nỗi lo về việc thiếu chỗ đỗ xe khi Vimefulland xây 
dựng 3 tầng hầm để xe thông minh hiện đại cho căn hộ chung cư, tích hợp cho cư dân khu nhà ở thấp 
tầng hoặc bãi đỗ xe công cộng, đảm bảo cung cấp cho mỗi căn hộ 1 chỗ đỗ xe ô tô. Việc quản lý xe ra 
vào tầng hầm và bãi đỗ xe được hiện đại hóa với hệ thống thẻ từ và chỉ đường tự động. Không chỉ vậy, 
Vimefulland đã đầu tư họng hút mùi theo tiêu chuẩn 3000m3/họng, để hút khí tự nhiên, thông qua hệ 
thống hút khí cưỡng bức, với công suất 43.000m3/ngày đêm, giải quyết hoàn toàn vấn đề thiếu không 
khí, không gian ngột ngạt, bức bối tại tầng hầm. 
Đặc biệt hơn, để giải quyết vấn đề tắc nghẽn hệ thống giao thông đứng đang gây nhiều bức xúc cho cư 
dân tại các chung cư nội thành Hà Nội, Vimefulland bố trí số lượng thang máy theo mật độ chuẩn 45 
căn hộ/thang, với hệ thống thang máy mang thương hiệu Schindler, đơn vị cung cấp thang máy hàng 
đầu của Thụy Sỹ, tốc độ 3m/s, giúp cư dân đi lại an toàn, nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu ách tắc 
giao thông trong tòa nhà, nhất là vào giờ cao điểm.
Nhằm duy trì chất lượng sống cao của cư dân, xây dựng một cộng đồng văn minh, gắn kết, mỗi tòa nhà 
tại Athena Fulland đều bố trí sảnh đón khách và sinh hoạt chung cho cư dân, thuận tiện trong việc đón 
tiếp bạn bè, tổ chức các buổi gặp mặt, hay các hoạt động của cộng đồng dân cư. 

Tiện ích nội khu dự ánAthena Fulland
Bãi đỗ xe thông minh, thang máy Schindler, sảnh đón khách và sinh hoạt chung
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Tiện ích nội khu dự ánAthena Fulland

Trong nỗ lực tạo nên một cuộc sống tiện nghi cho cư dân, Vimefulland xây dựng tại phân khu Larissa 
và phân khu Athens ba trường mẫu giáo đặt tại tầng trệt của 3 khối nhà chung cư, mang đến cho cư 
dân nhí môi trường giáo dục hoàn hảo, giữa bản hòa tấu của thiên nhiên trong lành, cho các bé cơ hội 
học hỏi, khám phá tự nhiên, đồng thời cha mẹ có thể tiết kiệm thời gian đưa đón bé đi học, yên tâm gửi 
trẻ ở một môi trường giáo dục tiên tiến bậc nhất.
Hơn thế nữa, Athena Fulland quy hoạch một không gian sống đẳng cấp với mọi tiện nghi sẵn sàng 
ngay ngương cửa, nhằm phục vụ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, cư dân Athena Fulland có 
thể thuận tiện sử dụng các dịch vụ Spa, phòng tập thể hình hiện đại ngay trong nội khu của tòa nhà. 

Trường mẫu giáo, phòng tập thể hình, dịch vụ spa
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Để đảm bảo chất lượng công trình theo tiêu chuẩn quốc tế và tiến độ thi công, bàn giao nhà đúng cam 
kết với khách hàng, Vimefulland đã chọn Tập đoàn Artelia đến từ nước Pháp, đóng vai trò là Đơn vị 
quản lý và giám sát thi công dự án.
Vimefulland thấu hiểu để duy trì chất lượng dài lâu cho Athena Fulland, cần có một Tổng chỉ huy 
chuyên nghiệp quản lý tòa nhà, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc từng hàng cây, thảm cỏ và 
Savills Việt Nam tiếp tục được lựa chọn làm đơn vị quản lý hạ tầng, dịch vụ cho Athena Fulland, đồng 
hành cùng cư dân, tận tụy chăm lo cho không gian sống của cư dân theo tiêu chuẩn mà Vimefulland 
đã định vị. Savills Việt Nam cũng là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát an ninh 24/24 cho toàn dự án 
thông qua hệ thống camera an ninh và đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản, không chỉ ngăn chặn tình 
trạng mất cắp, hành vi thiếu văn minh, mà còn như những người bạn tận tâm, bảo vệ tài sản của cư 
dân như của chính mình, coi an toàn của cư dân như an toàn của người thân. 

Tiện ích nội khu dự ánAthena Fulland
Đơn vị quản lý, giám sát thi công dự án, hệ thống an ninh 24/24,
 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Savills Việt Nam
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Nhịp sống đô thị mỗi ngày một trở nên gấp gáp, con người dường như cũng bị cuốn đi nhanh hơn, với 
những ước mơ, hoài bão lớn lao của cuộc đời, thế nhưng dù ở nấc thang nào trong đời, những năm 
tháng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trung niên vững vàng khẳng định sự nghiệp, hay tuổi xế chiều 
an nhàn tận hưởng cuộc sống bên con cháu, trong mỗi người có lẽ vẫn luôn tồn tại mong ước về niềm 
hạnh phúc giản dị như một sáng thức dậy, thấy gió mát lành thổi khẽ qua khung cửa, nắng dịu dàng 
len lỏi qua rèm đậu lung linh trên gối, tiếng lá xào xạc, lẫn tiếng chim lảnh lót và thấy tâm hồn mình 
rung cảm trước những khoảnh khắc đất trời giao mùa. Và đó cũng là khởi nguồn cho những ước mơ, 
nỗ lực của Vimefulland, xây dựng những vùng đất xanh tươi, an lành, nơi cuộc sống bình yên luôn ngập 
tràn xúc cảm, nơi sẻ chia khoảnh khắc yêu thương giữa cộng đồng dân cư năng động, tri thức, nơi khởi 
nguồn của mọi niềm tin lạc quan về tương lai tươi đẹp, giống như người dân Hy Lạp bao năm qua đã 
miệt mài dựng xây cuộc sống thịnh vượng trên những miền đất do nữ thần Athena bảo trợ. Athena 
Fulland, đứa con thứ năm mang thương hiệu Vimefulland là sự tiếp nối hành trình kiến tạo những miền 
đất xanh, vẹn tròn hạnh phúc, chinh phục thêm những nấc thang mới, những tiêu chuẩn mới, mỗi ngày 
một cao hơn về chốn an cư cho khách hàng. 
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