
TRAINING DỰ ÁN IRIS GARDEN 



VỊ TRÍ DỰ ÁN IRIS GARDEN 



Tên thương mại IRIS GARDEN 

Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhuệ Giang 

Vị trí dự án Đường Trần Hữu Dực, Q. Nam Từ Liêm, HN 

Đơn vị phát triển Vimefulland 

Đơn vị thiết kế NKB Archi 

Đơn vị thi công Làm móng là CIPC 
Làm thân CĐT đang lựa chọn 

Đơn vị giám sát Artelia Group 

Đơn vị quản lý Savills Việt Nam 

Diện tích đất 22.492m2 

Mật độ XD 31,8% 

Quy mô 5 tòa: I1A, I1B cao 29 tầng. I2, I3, I4 cao 25 
tầng. 2 tầng hầm liên thông các tòa 

Tiện ích 26 tiện  ích nội khu 

Diện tích căn hộ 59,5 - 102,9m2 

Bàn giao Quý IV - 2019 

THÔNG TIN TỔNG QUAN 



Iris Garden thể hiện sự thích nghi của 
kiến trúc đương đại thế giới vào điều kiện 
khí hậu và văn hóa bản địa, tạo nên sự 
giao thoa hoàn hảo của phong cách kiến 
trúc phương Tây trên nền thẩm mỹ Á 
Đông. 

Cái tên Iris - Hoa diên vĩ - được đặt theo tên quốc hoa 
nước Pháp, biểu tượng của Hoàng gia và giới quý tộc, 
không chỉ bởi đây là một công trình nữa tràn ngập âm 
hưởng kiến trúc Pháp tân cổ điển của Vimefulland mà còn 
bởi ý nghĩa cao quý và vẹn toàn của loài hoa này. Bắt 
nguồn từ tên của một vị nữ thần Hy Lạp mang đến hạnh 
phúc và niềm tin vào những điều tốt đẹp, hàng triệu năm 
trôi qua, giới quý tộc Châu Âu vẫn luôn trân trọng mang 
bên mình một nhành hoa Iris với hi vọng nhận được may 
mắn và sự chở che thần thánh.  

Ý NGHĨA TÊN DỰ ÁN 



VỊ TRÍ CÁC TÒA 

TÒA I3 TÒA I4 

TÒA I2 

TÒA I1B 

TÒA I1A 

TRẦN HỮU DỰC 

K2 



Tòa I1A Tòa I1B Tòa I2 Tòa I3 Tòa I4 

Số tầng 29 tầng 29 tầng 25 tầng 25 tầng 25 tầng 

Chiều cao 106,8m 106,8m 92,4m 92,4m 92,4m 

Tầng TM 
dịch vụ 

Tầng 1: 4,2m 
Tầng 2-3-4: 3,9m 

Tầng 1: 4,2m 
Tầng 2-3-4: 3,9m 

Tầng 1: 4,5m 
Tầng 2: 3,9m 

Tầng 1: 4,5m 
Tầng 2: 3,9m 

Tầng 1: 4,5m 
Tầng 2: 3,9m 

Tầng ở Tầng  5 – 29 Tầng  5 – 29 Tầng 3 – 25  
Tầng 3 – 25  
Penthouse thông 
tầng 24-25 

Tầng 3 – 25  
Penthouse thông 
tầng 24-25 

Số căn 
hộ/sàn 

8 8 8 12 12 

Tổng số 
căn hộ 

200 căn 200 căn 184 căn 272 căn 272 căn 

THÔNG SỐ CÁC TÒA 



 Đơn vị phát triển dự án là Vimefulland trực thuộc tập đoàn Vimedimex. 
 Vimedimex Group là tập đoàn dược phẩm lớn nhất Việt Nam được thành 

lập năm 1984 với doanh thu hàng năm lên đến 14000 tỷ. Cổ phiếu VMD 
được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE). 

 Vimefulland hiện đang sở hữu hơn 20 dự án trên khắp cả nước, diện tích 
lên đến hàng ngàn hecta. Tại Hà Nội, trong năm 2017 đã ra mắt 5 dự án 
gồm: Belleville Hà Nội (2ha), The Emerald (1,9ha), The Eden Rose (8ha), 
Iris Garden (2,2ha), Đại Kim (27ha). 

Các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland được xây dựng và phát triển theo định hướng 

“Bất động sản sinh thái xanh có lợi cho sức khỏe trong lòng đô thị“, và là thương hiệu tiên phong 

trong ứng dụng công nghệ vào việc chăm sóc sức khỏe cư dân với 4 tiêu chuẩn:  

 Tiêu chuẩn về nguồn nước sạch. 

 Tiêu chuẩn về ô nhiễm. 

 Tiêu chuẩn phát triển sức khoẻ thể chất. 

 Tiêu chuẩn phát triển sức khoẻ tinh thần. 

ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN - VIMEFULLAND 



Tại Hà Nội có bao nhiêu dự án được đầu tư hệ thống nước sạch tại vòi? 
 Sun Ancora City, Sun Thụy Khuê, Indochina, Vinhomes Riverside. 
 Sản phẩm cao cấp nhất của Vinhomes mới được trang bị hệ thống này. 
 Hệ thống nước sạch tại vòi chỉ xuất hiện ở các dự án cao cấp Luxury nhất tại HN. 

Hãy so sánh quỹ đất của Vimefulland với quỹ đất của Vingroup (so sánh với người khổng lồ): 
 Quỹ đất của Vingroup (ở HN có 10 dự án): V. Royal City, V. Times City, V. Riverside, V. Green Bay,      

V. Skylake, V. Gardenia, V. Nguyễn Chí Thanh, V. Thăng Long, V. Metropolis, V. Giảng Võ. 
 Quỹ đất của Vimefulland: đang có trong tay khoảng 20 dự án. Trong năm 2017 đã ra mắt 5 dự án. 

Các doanh nghiệp về dược phẩm là các DN có tiềm lực tài chính mạnh, vì dược phẩm là sản phẩm thiết 
yếu. Đặc biệt Vimedimex đã có thời gian tích lũy vốn rất dài, hơn 30 năm (thành lập từ năm 1984). 

Do Vimedimex xuất thân từ ngành dược, nên cách làm BĐS của tập đoàn này cũng tuân theo hệ thống 
tiêu chuẩn. 
 Tiêu chuẩn về sức khỏe là tiêu chuẩn đầu tiên họ quan tâm. 
 Sự chuẩn chỉ của người làm dược được thể hiện ở việc Pháp lý đầy đủ mới bán hàng, không phải 

CĐT nào cũng làm được điều này. 

 Concept rừng trong phố, với các loại cây xanh từ 20 năm tuổi trở lên, đường kính thân cây từ 30-
40cm, to hơn bất kỳ dự án nào tại Hà Nội. Đầu tư cho hệ thống cây xanh như vậy rất tốn kém. 

 Các dự án của Vimefulland không làm nhiều tầng thương mại, không xô bồ, để dành không gian 
riêng tư cho cư dân. Sẵn sàng hy sinh shop house để làm sảnh chờ rộng rãi cho cư dân. 

GỢI Ý TƯ VẤN 



THÔNG TIN DỰ ÁN 
 Vị trí: khu đất B4 Nam Trung Yên, 2 

mặt tiền đường Nguyễn Chánh – Mạc 
Thái Tổ. 

 Quy mô: 1,5ha – 66 lô liền kề, shop 
house, xây 5 tầng. 

 Diện tích: từ 111m2 – 350m2 
 Giá trị: khoảng 30 tỷ/lô. 
 Tình trạng: Đã bàn giao. 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ DỰ ÁN BELLEVILLE HÀ NỘI 



THÔNG TIN DỰ ÁN 
 Vị trí: lô đất CT8, Mễ Trì, Hà Nội. 
 Quy mô: 1,9ha, xây 4 tòa 30 tầng, 3 

tầng hầm liên thông 
 Mật độ xây dựng: 34,7% 
 Diện tích: từ 82m2 – 149m2 (2-4 PN) 
 Giá trị căn hộ: 2,3 – 4,8 tỷ/căn. 
 Bàn giao: Quý II - 2019. 

 

DỰ ÁN THE EMERALD – MỸ ĐÌNH 



THÔNG TIN DỰ ÁN 
 Vị trí: Thanh Liệt, liền kề công viên 

Chu Văn An 100ha. 
 Quy mô: 8ha, 233 lô liền kề biệt thự. 
 Diện tích: 82 – 300m2 đất. 
 Giá trị căn hộ: từ 5,5 – 12 tỷ/lô 
 Bàn giao: Quý III/2018 

 

DỰ ÁN THE EDEN ROSE – THANH LIỆT 



THÔNG TIN DỰ ÁN 
 Vị trí: Đại Kim, Hoàng Mai, HN 
 Quy mô: gồm cả cao tầng và thấp 

tầng 
 Diện tích thấp tầng: 75 – 242,9m2 
 Giá đất thấp tầng: 130 - 150tr/m2. 

 

DỰ ÁN THE ATHENA FULLAND – ĐẠI KIM 



NKB Archi có đội ngũ các nhà chuyên môn từ nhiều nước trên thế giới. Đây là thương hiệu 

hàng đâu thiết kế cảnh quan cho các dự án hạng sang như Belleville Hà Nội, Imperia Garden, 

Imperia Sky Garden, Platinum Mari Resort, Phoenix Garden Hotel & Resort... 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ DỰ ÁN IMPERIA GARDEN DO NKB ARCHI THIẾT KẾ 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ NKB ARCHI (PHÁP) 



KĐT Sala – Q2 – Tp.HCM: 257ha Masteri Thảo Điền – Q2 – Tp.HCM: 8ha 

KĐT Ecopark – Hưng Yên 

 Savills có 20 năm kinh nghiệm quản lý bất động 

sản tại Việt Nam. 

 Savills hiện đang quản lý khoảng 1,1 triệu m2 

sàn, bao gồm khoảng 500.000 m2 mặt bằng 

thương mại và 600.000 m2 khu nhà ở phức hợp 

 Tại Tp.HCM: khu căn hộ The Estella, khu căn hộ 

The Vista, khu căn hộ Sai Gon Pearl, khu căn hộ 

Riverview Palace, tòa nhà căn hộ Avalon - đảo 

Kim Cương, tòa nhà văn phòng Diamond Plaza… 

 Tại Hà Nội: tòa nhà Sun City, tòa nhà Splendora, 

tòa nhà Hồng Hà, tòa nhà VTV, tòa nhà Asia 

Tower, tòa nhà văn phòng BIDV Tower, tòa nhà 
văn phòng PVI Tower… 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SAVILLS 



• Artelia Group là Tập đoàn lớn đến từ Pháp 

nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý 

thi công, tư vấn giám sát…có 95 văn phòng tại 

37 quốc gia với 3500 nhân viên trên thế giới. 

 

• Artelia Group đã hoạt động tại Châu Á hơn 

60 năm với hơn 1000 dự án. 

 

• Năm 2016, Artelia VN là 1 trong 10 công ty tư 

vấn giám sát tiêu biểu nhất dựa trên báo cáo 

của Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA). 

 

Một số dự án tiêu biểu tại Việt Nam của 

ARTELIA có thể kể đến như: 

 

 Tại Hà Nội: Mipec Tây Sơn, Ecopark, Sky 

City, Hoàng Thành Tower, Lancaster… 

 

 Tại TP Hồ Chí Minh: Metropolis Thảo Điền, 

Shangri La, Vinhomes Central Park… 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT ARTELIA GROUP (PHÁP) 

KĐT Ecopark 

Vinhomes Central Park – Tp.HCM 



SCHINDLER là thương hiệu thang máy được thành lập năm 1874 tại 

Thụy Sỹ, bắt đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 1996. 

Schindler được ghi nhận là thương hiệu thang máy dẫn đầu về công 

nghệ trên thế giới, độ an toàn cao, đạt tiêu chuẩn châu Âu, cửa thang 

chống cháy, chống khói xâm nhập, vận hành nhanh và êm ái, tiết kiệm 

năng lượng, thân thiện với môi trường.  

THANG MÁY SCHINDLER ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN EN81-20 và 

EN81-50 CỦA ỦY BAN TIÊU CHUẨN HÓA CHÂU ÂU  

- Mật độ bảo vệ của mành photocell bảo vệ cửa sẽ dày hơn để đảm 

bảo những vật bé sẽ không bị kẹt. 

- Vật liệu chế tạo cửa cabin, vách cabin sẽ chịu lửa tốt hơn để đảm 

bảo an toàn cho người sử dụng trong trường hợp xảy ra hỏa họa. 

- Cải thiện độ chắc chắc, giảm thiểu rung lắc của vách và cửa thang. 

- Độ sáng của cabin thang cũng phải cải thiện để mang lại cảm giác 

thoải mái hơn cho khách hàng. 

- Không gian an toàn trên nóc cabin và dưới hố PIT phải rộng hơn để 

đảm bảo an toàn và thuận tiện cho kỹ thuật viên thang máy khi tiến 

hàng sửa chữa và bảo trì thang. 

- Tiêu chuẩn mới yêu cầu thang máy phải có hộp điều khiển khẩn cấp 

với button dừng thang được lắp đặt dưới hố PIT thang máy. 

- Hệ thống chiếu sáng dọc hố thang cũng phải được cải thiện sáng 

hơn. 

Thang máy Schindler được sử 
dụng tại tòa nhà Lotte 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP THANG MÁY SCHINDLER 



Istanbul Grand Airport – sân bay lớn nhất Thế Giới The Parisian Macao – sòng bạc lớn nhất Macao 

Ping An Finance Center – Tháp cao nhất Trung Quốc Suzhou Gate – tòa tháp cao nhất Tô Châu 

NHỮNG DỰ ÁN LỚN SỬ DỤNG THANG SCHINDLER 



Mô hình “Căn hộ sức khỏe” với 4 tiêu chuẩn: 

 Công nghệ lọc nước kép, cho phép cư dân uống nước tại vòi. 

 Công nghệ xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm bụi, tạp chất. 

 Đảm bảo phát triển sức khỏe thể chất bằng việc bố trí cây xanh trung 

bình 2m2/người  

 Giảm hiệu ứng tiếng ồn và nhiệt thông qua hệ thống kính 3 lớp tiêu 

chuẩn cao cấp chống tia cực tím và duy trì nhiệt độ căn hộ luôn ở 

trạng thái tốt nhất. 

26 TIỆN ÍCH KHÉP KÍN TẠI IRIS GARDEN 



Iris Garden được xây dựng theo mô hình “Rừng trong phố” giống như tất cả các sản phẩm của Vimefulland. 

3 loại cây trồng được sử dụng là: Cây phượng, cây xoài và cây lộc vừng. Tiêu chuẩn cây: 

• Tuổi cây: 20 – 30 năm tuổi. 

• Đường kính thân cây: 25 – 40 cm. 

• Giá trị đầu tư: 40 – 60 tr.đ/cây 

RỪNG TRONG PHỐ TẠI MỸ ĐÌNH 



Công nghệ lọc nước UF loại bỏ 99,9% vi khuẩn 

Với kích thước từ 0,1~0,001micron(µm), siêu lọc 

(Ultrafiltration-UF) có thể lọc sạch các tạp chất có kích 

thước nhỏ hơn cả vi khuẩn, loại bỏ dầu, mỡ, hydroxit kim 

loại, chất keo, nhũ tương, chất rắn lơ lửng, và hầu hết 

các phân tử lớn từ nước và các dung dịch khác như phấn 

hoa, tảo, kí sinh trùng, virut, và vi trùng gây bệnh… và 

đặc biệt là có thể triệt tiêu được vi khuẩn tới 99.9% 

dường như không còn vi khuẩn. Các phân tử có kích 

thước lớn hơn như các loại tạp chất, virus, vi khuẩn sẽ bị 

giữ lại và thải xả ra ngoài. Qua tất cả các bước lọc khắt 

khe nhất từ các lõi lọc, cấp lọc và màng siêu lọc UF đã 

cho ra một nguồn nước siêu tinh khiết đảm bảo sức khỏe 

tối ưu cho mọi người sử dụng. 

Nguyên lý hoạt động của công nghệ siêu 

màng lọc nước UF 

CÔNG NGHỆ NƯỚC UỐNG TẠI VÒI 



HỆ THỐNG TÁCH MỠ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: 

 Nước thải sinh hoạt từ các căn hộ chứa một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được đưa vào 

ngăn chứa thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn 

như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác...có trong nước thải. 

Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. 

 Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ hai, ở đây thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. 

Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy ra 

ngoài. 

 Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ chúng ta xả van để 

loại bỏ lớp dầu mỡ. 

 Nước thải sau bể tách dầu mỡ sẽ được đưa về khu xử lý nước thải sinh hoạt của tòa nhà. 



 Dự án compound an ninh toàn bộ dự án từ ngoài 

vào trong.   Đảm bảo an toàn, an ninh & riêng tư 

tuyệt đối cho cư dân. 

 An ninh 3 lớp từ sảnh, khu tiện ích chung đến căn 

hộ. Khu căn hộ được giám sát tuyệt đối từ an ninh 

24/24. 

 Bảo vệ tại các cổng vào tiếp giáp với bên ngoài 

 Hệ thống kiểm soát an ninh, ra vào tòa nhà 

Commax/ Kocom hoặc tương đương 

 Chuông cửa hiển thị hình ảnh Commax/Kocom kết 

nối tới từng căn hộ 

 Sảnh căn hộ sang trọng có lễ tân đón tiếp 

 Camera Giám sát & bảo vệ 24/24 

 Đơn vị quản lý và chịu trách nhiệm an ninh là đơn 

vị quản lý Savills.  

AN NINH 3 LỚP ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN 



MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 Thông báo số chỗ trống hiện 

tại trong bãi đỗ xe 

 Hiển thị trạng thái hiện tại của 

mỗi vị trí tại bãi đỗ xe 

 Giúp người quản lý điều hành 

một cách dễ dàng 

 Thông báo số xe đang trong bãi 

 Thông báo số xe đã ra/vào trong 

ngày. 
 Tự động nhận dạng biển số xe 

ra vào. 
 Hiển thị hình ảnh camera chụp 

biển và chụp toàn cảnh trạm 
kiểm soát. 

 Cho phép khóa thẻ khi báo mất 

thẻ và ra bằng số thẻ. 
 Chụp ảnh biển số và ảnh toàn 

cảnh đối với mỗi sự kiện xe ra 
vào. 

 Hiển thị thông tin xe và hình ảnh 

ra và vào để đối sánh khi xe ra 

khỏi bãi… 
 In hóa đơn. 

HỆ THỐNG I-PARKING THÔNG MINH 



Tầng hầm 1 Tầng hầm 2 Tầng hầm 3 

Diện tích (m2) 15503 m2 15503 m2 994 m2 

Chiều cao (m) 3,3 – 4,2m 3,3m 3,3m 

Chức năng Để xe Để xe Bể phốt, xử lý nước thải 

Tổng diện tích để xe 2 tầng hầm: 26,206m2.  

 Tổng diện tích sử dụng của các căn hộ trong công trình là: (292 căn *134.3m2) + (292 căn 
*60.7m2) + (8 căn *184.4m2) + (168 căn *103.9m2) + (368 căn *60.7m2) = 98,208m2 
 

 Theo quy định 100m2 sử dụng căn hộ cần 20 m2 diện tích đỗ xe (bao gồm cả diện tích giao 
thông)  thì diện tích đỗ xe cho khu căn hộ là : 98208 *0.2 = 19641.6m2 
 

 Tổng diện tích làm Thương mại dịch vụ của 5 khối nhà là: 14607 m2 => Diện tích tính để xe là 
14607*80%= 11685.6m2 => số xe ô tô cho dịch vụ là 11685.6/100 = 117 xe ô tô. Diện tích đỗ 
xe cần cho khu dịch vụ thương mại là : 117*25m2 = 2925m2 

 Tổng Diện tích để xe thực tế = tổng diện tích  2 tầng hầm – (tổng diện tích kỹ thuật, phụ trợ 
tầng hầm 1 và 2) = 32000 - (2001 + 2799 + 994) = 26.206m2  

CAM KẾT 1 CHỖ ĐỖ Ô TÔ/CĂN HỘ TRÊN HĐMB 



HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI IRIS GARDEN 

 Tầng 15 của nhà được thi công kết cấu sàn dày 

>200mm, có giới hạn chịu lửa REI180 sử dụng 

làm sàn ngăn cháy theo chiều đứng bảo đảm 

yêu cầu kỹ thuật. 
 

 Cửa đi, cửa sổ, cổng ở tường ngăn cháy là cửa 

ngăn cháy có giới hạn chịu lửa EI 70. 
 

 Vách chống cháy tại khu vực thông tầng và 

thang cuốn thương mại nhà CT1A-CT1B có giới 
hạn chịu lửa EI 90. 
 

 Tại vị trí kênh, giếng kỹ thuật xuyên tường, sàn 

ngăn cháy được chèn bịt bằng vật liệu không 

cháy. 
 

 Hệ thống báo cháy tự động địa chỉ: Hệ thống 

này có thể báo cháy chính xác vị trí theo địa chỉ 

được cài đặt, đảm bảo tính chính xác, giảm mức 

báo giả đến tối đa. 



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY 

 Khi tại một khu vực nào đó xảy ra sự cố cháy, đám cháy sẽ phát sinh khói, nhiệt và hồng ngoại 

và tác động vào cảm biến (Khói hoặc nhiệt hoặc lửa) được lắp đặt tại khu vực đó. 
 

 Khi thời gian tác động đến ngưỡng báo động thì đầu báo sẽ gửi tín hiệu về tủ trung tâm qua 
hệ thống đường dây dẫn tín hiệu báo cháy. 
 

 Trung tâm báo cháy tiếp nhận và thẩm định các tín hiệu đó. Nếu kết thúc quá trình thẩm định 

mà trung tâm báo cháy tiếp tục nhận được tín hiệu báo cháy từ các đầu báo cháy thì hệ thống 

sẽ chuyển từ trạng thái giám sát sang trạng thái báo động. 

 
 Trong trạng thái báo động, các khu vực đang có cháy sẽ hiển thị rõ từng địa chỉ xảy ra sự cố 

trên màn hình của tủ trung tâm đồng thời Trung tâm đưa ra tín hiệu điều khiển phát tín hiệu 

báo cháy bằng âm thanh (chuông hoặc còi báo cháy) thông qua module địa chỉ cho chuông 
hoặc còi ở vị trí tương ứng với khu vực có cháy và các khu vực lân cận theo cài đặt ban đầu 
 

 Hệ thống báo cháy địa chỉ làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày kể cả khi mất điện vì có máy 

phát điện dự phòng 
 

 Các hộp báo cháy, đèn báo vị trí, chuông báo động cháy lắp đặt trong hộp tổng hợp được đặt ở 
các vị trí thuận lợi, chiều cao cách sàn 1500mm. 



HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC 

 Hệ thống chữa cháy bằng nước, gồm có 4 hệ thống kết hợp đó là: Hệ thống chữa cháy 

tự động Sprinkler, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy màn ngăn 

drencher, hệ thống chữa cháy ngoài nhà và đựa chia thành 7 cụm. 

 Cụm bơm 01, cung cấp nước chữa cháy cho hệ thống sprinkler, họng nước vách tường khu 

vực 3 tầng hầm và tầng thương mại, kỹ thuật các tòa nhà, cung cấp cho hệ thống chữa cháy 

ngoài nhà của toàn bộ công trình. Cụm bơm 02, cung cấp nước chữa cháy cho hệ thống 

drencher khu vực 3 tầng hầm. Cụm bơm 03, 04, 05, 06, 07, cung cấp cho hệ thống sprinkler, 

họng nước vách tường các tầng trên của khu nhà dịch vụ và căn hộ. 

NGUYÊN LÝ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG 
 Chế độ tự động khi có cháy xảy ra, đám cháy phát sinh nhiệt, lượng nhiệt này tác động trực 

tiếp vào bầu nhiệt tại đầu phun đến ngưỡng làm bầu nhiệt vỡ từ đó nước từ hệ thống phun 

ra qua lỗ phun và được chia ra thông qua bộ chia nước tại đầu phun. 
 

 Nguồn điện cấp cho máy bơm lấy từ nguồn ưu tiên (đấu trước cầu dao tổng), đồng thời 

được cấp bằng nguồn điện máy phát của tòa nhà thông qua bộ chuyển đổi nguồn tự động 

ATS. Trạng thái của máy bơm luôn được cập nhật và thể hiện tại trung tâm báo cháy là 

máy bơm hoạt động hay không hoạt động. 



HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ AEROSOL 

 Trên thị trường hệ thống chữa cháy cho các phòng thiết bị điện dùng các khí chữa cháy 

như: (Nitơ, CO2, FM200, HFC-125… ). Những hệ thống này đều chứa khí dưới dạng 

lỏng nén áp lực cao gây nguy hiểm, lắp đặt phải cần các hệ thống ống thép dẫn khí 
phức tạp. Để hạn chế những nhược điểm của các hệ thống khí trên và vẫn đảm bảo 

được hiệu quả chữa cháy, chúng ta có hệ thống chữa cháy bằng khí Aerosol. 

 Đặc điểm khí Aerosol và nguyên lý chữa cháy: chất khí Aerosol là hợp chất tồn tại dưới 

dạng rắn chứa chất chính là KNO3, K2CO3. Khi có tín hiệu kích hoạt bằng điện hoặc 

bằng nhiệt thì hợp chất Aerosol sẽ chuyển đổi từ dạng rắn sang dạng khí phun ra 

ngoài bình chứa. Dạng khí Aerosol chứa các Ion K+ sẽ tấn công trực tiếp vào chuỗi phản 

ứng cháy làm phá vỡ các liên kế cháy (Chất cháy + Oxy + nhiệt độ) làm cho đám cháy 

tự tắt. 
 

 Khi có cháy xảy ra nhiệt độ trong phòng tăng cao đến ngưỡng làm việc của bình thì bình 

sẽ tự phun. 



THIẾT KẾ CĂN HỘ TỐI ƯU CÔNG NĂNG 



THIẾT KẾ CĂN HỘ TỐI ƯU CÔNG NĂNG 



32 – 35tr/m2. 
Từ 1,9 tỷ/căn 

36 – 45tr/m2. 
Từ 2,8-4,5 tỷ/căn 

30-32tr/m2. 
Từ 2,3 tỷ/căn 

32-34tr/m2 

23-26tr/m2. 
Từ 1,4 tỷ/căn 

BẢN ĐỒ GIÁ GIAO DỊCH CHUNG CƯ KHU VỰC MỸ ĐÌNH 



    BỆNH VIỆN SAINT PAUL CƠ SỞ II 



THÔNG TIN TỔNG QUAN 
 Diện tích đất xây dựng: 27.626m2 
 Mật độ xây dựng: 25,5% 
 Xây dựng 15 tầng + 1 hầm để xe. 
 Đi vào hoạt động: đầu năm 2020. 
 Đơn vị quản lý: Savills 

 Khu khám bệnh & điều trị: từ tầng 
1 – 9. 

 Quy mô giường bệnh: 550 giường 
 Khu lưu trú cho người nhà: tầng 

10-15. 
 Tổng: 369 phòng. Diện tích 40 – 

60m2. 
 Tiêu chuẩn 5 sao. 











 

Palatium Mari Resort 

Intercontinental Đà Nẵng 

Vị trí: Nằm trên bán đảo Sơn Trà, sát cảng Tiên Sa, view ra Vịnh Đà Nẵng 
Bán đảo Sơn Trà còn có tên là núi Tiên Sa, gắn với truyền thuyết là nơi có cảnh vật tuyệt đẹp đã 
quyến rũ các nàng tiên trên trời xuống vui chơi, thưởng ngoạn. Các bãi biển quanh bán đảo với 
mặt biển lặng sóng, cát trắng phau, nước xanh ngắt tạo một vẻ thanh bình thích hợp cho du 
khách đến nghỉ dưỡng. 



 



 

Toàn bộ khu Castle, Villa được xây giật cấp, đảm bảo tất cả các căn biệt thự đều có thể view 
được ra Vịnh Đà Nẵng xanh ngắt, thanh bình 



 

Được xây dựng theo phong cách kiến trúc miền Bắc và Tây Bắc nước Pháp, biệt thự trông giống 
như một tòa lâu đài bề thế, uy nghi. Được trang trí đơn giản nhưng mang tính thẩm mỹ cao 



 



 

Biệt thự được thiết kế theo phong cách miền Nam nước Pháp và Địa Trung Hải (Méditeranée), 
nơi có khí hậu ôn hòa nhất nước Pháp, với những mái ngói có độ dốc khá nhỏ. Nghỉ dưỡng trong 
những ngôi biệt thự này, nhìn ra vịnh Đà Nẵng, du khách như đang được trải nghiệm tại những 
bờ biển đẹp nhất của vùng Địa Trung Hải xa xôi 



 

Bên cạnh 86 căn biệt thự diện tích lớn, CĐT còn xây dựng 23 Bungalow nằm sát bờ biển. 



 

Ngoài ra, CĐT đầu tư tòa lâu đài khách sạn chỉ có 2 tầng với 56 phòng hạng sang. Chắc chắn sẽ đem lại 
những trải nghiệm cao cấp nhất cho khách hàng 



 

Khu Spa cao cấp 
Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được chăm sóc cơ thể bởi những đôi tay chuyên nghiệp vừa được thả hồn vào 
không gian thiên nhiên hùng vỹ trước mặt là biển sau lưng là núi. Đây là một cách để hồi phục lại sức khỏe 
cả mặt thể chất lẫn tinh thần 



Đợt thanh toán % GTCH Thời điểm thanh toán 

Đợt 1 20% Ký HĐMB 

Đợt 2 10% Xây xong sàn tầng 5 

Đợt 3 10% Xây xong sàn tầng 10 

Đợt 4 10% Xây xong sàn tầng 16 

Đợt 5 10% Xây xong sàn tầng 22 

Đợt 6 10% Cất nóc 

Đợt 7 25% + 2% PBT Bàn giao căn hộ 

Đợt 8 5% Thông báo làm sổ đỏ 

   TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 



YẾU TỐ THỰC TRẠNG HIỆN TẠI 

Nguồn cung thị trường 
tại Mỹ Đình 

Nguồn cung các căn hộ 2 phòng ngủ, 2WC dưới 2 tỷ không có nhiều. 

Quần thể - Tiện ích dự án 
Số dự án có đủ diện tích để làm quần thể không gian xanh và đầy đủ tiện ích cao 
cấp đếm trên đầu ngón tay tại Mỹ Đình. 

Tiến độ thanh toán 
Đa số các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên nếu mua Khách hàng phải 
chuẩn bị 100% tài chính để mua căn hộ. 

(*) Giả sử khách hàng chọn mua 1 căn hộ 2 phòng ngủ, 2 WC giá trị 1,88 tỷ đã gồm VAT, nội thất cao cấp. 

Thời điểm Số tiền cần chuẩn bị Ghi chú 

Đặt cọc 100.000.000đ Tháng 12/2017 

Ký HĐMB 276.000.000đ 
 Khách hàng đóng 20% GTCH, đã gồm tiền đặt cọc. 
 Khoảng cuối tháng 12/2017. 

Xây đến sàn tầng 5 188.000.000đ 
 Khách hàng đóng đợt 2, 10% GTCH. Dự kiến 3-5 tháng 

sau khi ký HĐMB. 
 Tổng tiền khách hàng đã nộp: 564.000.000đ 

Sau đó khách hàng làm thủ tục vay ngân hàng bằng chính HĐ vừa ký (sử dụng đòn bẩy tài chính). 

Quý II – 2019 
(Sắp bàn giao) 

 Giá trị căn hộ dự kiến: 2.257.000đ (37tr/m2 x 61m2 thông thủy) 
 Giá trị căn hộ gia tăng: 377.000.000đ. 

Tỉ suất lợi nhuận sau 
1,5 năm 

377tr/564tr x 100% = 66,8% 

BÀI TOÁN ĐẦU TƯ TẠI IRIS GARDEN 



 Đơn vị phát triển dự án uy tín, tâm huyết có tiềm lực tài chính. 

 Các đối tác thực hiện dự án (thiết kế, xây dựng, giám sát, quản lý, thang máy) thật sự chất lượng. Do 
họ đều tham gia vào chuỗi sản phẩm của Vime nên CĐT đàm phán được mức chi phí đầu vào. 

 Pháp lý đầy đủ. 

 Vị trí đắc địa tại KĐT Mỹ Đình, giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường lớn, xung quanh có 
nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia. 

 Kiến trúc Pháp giữa lòng KĐT Mỹ Đình với nguồn cảm hứng từ Iris (hoa diên vĩ) – quốc hoa của Pháp. 

 Concept rừng trong phố cùng 26 tiện ích mang tới cuộc sống gần gũi thiên nhiên cho cư dân tương 
lai. 

 Dự án được đầu tư nhiều hệ thống tối tân hướng tới sức khỏe cư dân: hệ thống nước uống tại vòi, hệ 
thống tách mỡ… 

 An ninh 3 lớp đảm bảo sự an toàn, riêng tư cho cư dân. 

 Cam kết 1 chỗ đỗ ô tô/căn hộ trên HĐMB. 

 Dự án được quản lý vận hành bởi Savills, đảm bảo chất lượng sống đẳng cấp, chuẩn quốc tế. 

 Diện tích nhỏ, phù hợp tài chính của nhiều KH: 59,5m2, 2 PN, 2 WC. Tổng giá trị từ 1,75 tỷ/căn. 

 Cơ hội đầu tư cho các khách hàng mua đợt đầu, với giá chỉ từ 26 – 29tr/m2 (đã bao gồm VAT, nội 
thất). Giá chung cư khu vực Mỹ Đình đang hoàn thiện được giao dịch trung bình 33 – 38tr/m2. 

 Tiến độ thanh toán linh hoạt, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% GTCH khi ký HĐMB. 

KEY POINT 


