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Thông tin dự án
• Tổng diện tích khu đất :3.015 m2

• Diện tích xây dựng : 1.800 m2

• Mật độ xây dựng : 59,7%

• Tòa nhà cao: 24 Tầng

• Số tầng hầm: 03 tầng

• Tầng thương mại : 02 tầng

• Tổng số căn hộ: 342 căn

• Trong đó: 102 Căn hộ tái định cư

• 240 Căn hộ thương mại



Tường vây, Tầng Hầm và Trung Tâm Thương Mại

• Tòa nhà kiên cố nhất Việt Nam : CĐT thi công tường vây dầy 1m, thiết kế của Đức , có

khả năng chống động đất tới 9 độ richter, các công trình khác tường vây thường 0,4-

0,6m.

• Tầng hầm 1: Diện tích sàn 2.718m2; cao 3,85m. Bố trí không gian đỗ xe ô tô, đỗ xe máy, 

xe đạp, các buồng đỗ xe tự động.

• Tầng hầm 2: Diện tích sàn 2.718m2; cao 3,2m. Bố trí không gian đỗ xe máy, xe đạp

khoảng 500-600 xe.

• Tầng hầm 3: Diện tích sàn 2.718m2; cao 7,5m, được thiết kế 3 tầng đỗ xe ô tô tự động, 

sức chứa 265 oto, được chuyển tự động từ các buồng đỗ tại hầm 1.

• Tầng 1: Diện tích sàn khoảng 1.800m2; cao 4,0 m. Gồm 8 căn shophouse với các dịch vụ

như nhà hàng, cafe , khu mua sắm…

• Tầng 2: Diện tích sàn 1.800m2; cao 4,75 m. Không gian thương mại dịch vụ tiện ích

chung cho tòa nhà : Gym, Spa, khu vui chơi cộng đồng cư dân…



Tòa nhà có vị trí lõi của quận Ba Đình

luôn sầm uất thương mại dịch vụ 24/24



Giáp hồ Giảng Võ, có cảnh quan đẹp, tiện ích
xung quanh đầy đủ, chất lượng sống cao.



Tòa nhà kiên cố nhất Việt Nam với hệ tường vây
thi công dầy 1m, chịu động đất 9 độ richter



Tòa nhà có hệ thống đỗ xe tự động, 
sức chứa 265 oto và 600 xe máy



Nội thất hoàn thiện cao cấp, hệ

kính hộp Low-e lọc ánh sáng

khỏe, đẳng cấp nhất hiện nay



Hệ thống trường chuyên từ mầm non đến
cấp 3 quanh tòa nhà





Slogan

Thế vững: Nói về cả tâm thế, vị thế 

và thế còn có nghĩa là dáng vẻ

Tựa sơn: sự vững chắc, lưng tựa núi

Thế vững tựa sơn: tạo nên sự vững 

chãi bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa 

bóng

Địa sinh: Sự sinh xôi, phát triển từ 

trong lòng đất 

- Về phong thủy: mang nghĩa Đất tốt

Thịnh vượng: sự đầy đủ, sung túc 

về cả vật chất lẫn tinh thần

Địa sinh thịnh vượng: là 1 nơi đất 

tốt, mang đến cư dân sự sung túc 

và đầy đủ 

Thế vững tựa sơn, Địa sinh thịnh vượng 



Mặt bằng căn hộ 3-12



Mặt bằng căn hộ 13-24









Vật liệu bàn giao hoàn thiện cao cấp

• Tường ngoại thất : Sơn ICI cao cấp
• Phòng khách, phòng ngủ : Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu, trần thạch cao
• Phòng bếp: Sàn lát gạch Granite nhập khẩu , trần thạch cao, có tủ bếp gỗ công

nghiệp cao cấp, Máy hút mùi Hafele, Bếp từ âm của Bosch, Chậu rửa,vòi chậu
Hafele, Kính cường lực ốp bếp 5mm…

• Phòng vệ sinh: Sàn lát gạch Granite nhập khẩu, Thiết bị vệ sinh Kohler, Bình nóng
lạnh Ariston, vách tắm kính cường lực, phụ kiện Hafele…

• Hệ cửa : Cửa chính gỗ công nghiệp/ cửa thép vân gỗ, lõi chống cháy - Khóa điện từ
PHG của ÚC, Các cửa thông phòng và phòng WC làm gỗ công nghiệp – Khóa Hafele

• Cửa-vách kính :kính hộp cường lực 24mm gồm kính Low-e và kính trắng Sado/APG
• Hệ thống điện, nước: Công tắc, ổ cắm Schneider, dây điện Cadisun, ồng nước

Eurotime
• Điều hòa âm trần 2 chiều Daikin, chuông cửa hình ảnh Panasonic, thiết bị báo

cháy, báo nhiệt Hochiki



Tiến độ thanh toán

Các
Đợt

Tiến độ xây dựng Thanh
Toán

Thời gian dự kiến

1 20% Ngay khi ký HĐMB

2 Cất nóc công trình 10% 30/06/2018

3 --- 10% 30/09/2018

4 --- 10% 30/12/2018

5 --- 10% 30/03/2019

6 --- 10% 30/06/2019

7 Bàn giao căn hộ 25%+KPBT 30/09/2019

8 Sổ đỏ 5%



Miễn phí 10 năm phí dịch vụ quản lý tòa nhà (2%)

HTLS đến khi nhận nhà chiết khấu trực tiếp vào giá 
bán 10% trên giá trị căn hộ chưa VAT,KPBT 

Khách hàng thanh toán sớm sẽ được hưởng lãi 
suất 9%/năm trên giá trị thanh toán trước

Tặng gói nội thất đồ rời từ 300 – 500tr/căn (6,4%)



Thị trường căn hộ cao cấp trong khu vực

D2 Giảng Võ Lancaster Núi Trúc Platinum số 6 Nguyễn Công 
Hoan

CĐT Công ty CP Đầu Tư Phát 
Triển Nhà Gia Bảo

Tập đoàn Trung Thủy Công ty CP Hạ Tầng và BĐS 
Việt Nam

Cơ cấu 84m – 140m
2-3 phòng ngủ, 22 tầng đã 

bàn giao

45m-172m
1-4 phòng ngủ, 30 tầng đã 

bàn giao

107m – 128m
2-3 phòng ngủ, 21 tầng đã 

bàn giao

Tiện 
ích, 

dịch vụ

4 tầng thương mại, dịch 
vụ, nhà hàng, coffee, 

không có bể bơi, phí dịch 
vụ 10k/m

Bể bơi,coffee,nhà hàng tầng 
27, siêu thị tầng 1-2, phòng 

sinh hoạt cộng đồng, khu vui 
chơi trẻ em tầng 4, phí dịch 

vụ 16k/m

2 tầng TTTM, không có bể 
bơi, siêu thị, gym, khu vui 

chơi cho trẻ em, phí dịch vụ 
8k/m

Giá bán 40tr-52tr/m2 60tr-75tr/m2 45tr-60tr/m2



Thị trường căn hộ cao cấp trong khu vực

Vinhomes 
Metropolis

Sun Grand City
Ancora

D’.Le pont d’or Hoàng Cầu

CĐT Vingroup Sun Group Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cơ cấu 50 – 167m2,
1 - 4 phòng ngủ

72 – 153m2  
1 – 4 phòng ngủ,

60m-400m
2-4 phòng ngủ

Tiện 
ích, 

dịch vụ

2 tòa văn phòng, 3 tòa M1 
41 tầng, M2,M3 45 tầng 

tổng hơn 1000 căn, vườn 
nổi, siêu thị, nhà hàng, 

coffee, phòng khám 
Vinmec, khu vui chơi…30 

tiện ích

3 tháp 25 tầng, 5 tầng TTTM, 
có bể bơi nóc tầng 5 thông 3 

tòa, gym, spa, nhà hàng, 
coffee, khu vui chơi cộng 
đồng, phí dịch vụ 14k/m

25 tầng, Có bể bơi, 2 tầng 
TTTM, gym, spa, nhà hàng, 

coffee, siêu thị Vinmart 
khuôn viên cạnh hồ Hoàng 

Cầu, phí dịch vụ 11k/m

Giá bán 65tr – 75tr/m2 50tr – 60tr/m2 45tr-60tr/m2



Tổng hợp các Keys chính của dự án

Tòa nhà kiên cố nhất Việt Nam với tường vây thi công dầy 1m

Hầm đỗ xe tự động, văn minh, hiện đại

Chung cư phố giữa trung tâm Ba Đình, quận có khung giá đất trung bình cao nhất

cả nước

Tòa nhà giáp hồ Giảng Võ, có cảnh quan đẹp, tiện ích xung quanh đầy đủ, chất

lượng sống cao.

Vị trí lõi của quận Ba Đình, gần hồ Tây, quảng trường Ba Đình, các tuyến đường

lớn của thủ đô, luôn sầm uất thương mại dịch vụ 24/24

Tòa nhà đa phần có diện tích nhỏ, lượng căn hộ ít, giá rất hợp lý trong khu vực

Nội thất bàn giao hoàn thiện cao cấp, hệ kính Low-e lọc ánh sáng khỏe, đẳng cấp 

nhất hiện nay




