
THÔNG TIN CĂN HỘ MẪU 

 
Bao gồm 06 căn hộ với các tiêu chuẩn bàn giao khác nhau: 

 

1. CH 2PN + 1 (1WC) : Theo tiêu chuẩn bàn giao tối thiểu. 

- DT thông thủy : 54,9m2 

- Tiêu chuẩn hoàn thiện : SEMI tối thiểu 

- Không Tủ (tủ bếp, tủ vệ sinh, tủ âm tường phòng ngủ) 

- Không Bếp 

- Không Điều Hoà ( không đi đường ống chờ) 

- Không Nóng lạnh ( có đi đường ống và đầu chờ) 

Link Ch 3D: http://bit.ly/2pBlneo 

 

2. CH 2PN + 1 (2WC): Theo tiêu chuẩn bàn giao cơ bản 

- DT thông thủy : 61,9m2 

- Tiêu chuẩn hoàn thiện : Cơ bản 

- Có Tủ Bếp và Bếp + Hút mùi 

- Có điều hoà cục bộ 

- Có bình nóng lạnh cục bộ 

- KHÔNG CÓ tủ âm tường 

Link CH 3D: http://bit.ly/2xK1Ahp 

 

3. CH 1PN + 1 : Theo tiêu chuẩn bàn giao Cơ bản có đồ rời cơ bản 

- DT thông thủy : 43m2 

- Tiêu chuẩn bàn giao: Cơ bản có đồ rời cơ bản 

- Có tủ bếp và bếp + Hút mùi 

- Có điều hoà cục bộ 

- Có bình nóng lạnh cục bộ 

- Có tủ âm tường 

- Có đồ nội thất cơ bản  

● Sofa và bàn trà/cafe 

● Bộ bàn ăn 

● Giường và đệm 

● Rèm cửa 

- KHÔNG CÓ đồ điện tử (Tivi, tủ lạnh,...) 

- KHÔNG CÓ phụ kiện gia dụng ( bát, đũa, cốc, chén,...) 

Link CH 3D : http://bit.ly/2NHnXOw  

 

4. CH 1PN-Studio: Decor tham khảo cho KH 

Link CH mẫu 3D: https://my.matterport.com/show/?m=CbjB8okUpuE 

 

5. CH 2PN + 1 (2WC) : Decor một số nội thất thông minh 

Link CH mẫu 3D: https://my.matterport.com/show/?m=vvaSPJFLWGq 

 

6. CH 3PN: Decor tham khảo cho KH 

Link CH mẫu 3D: https://my.matterport.com/show/?m=BodUk2SVttR 

 



ĐB: CĐT còn thiết kế Phòng trưng bày thiết bị và Vật liệu hoàn thiện ngay trong khu vực 

nhà mẫu bao gồm các nguyên vật liệu dự kiến sẽ sử dụng trong quá trình xây dựng và 

hoàn thiện CH sau này như : 

- Đồ bếp : KEPLERCOOK/ Bếp đơn : Dual 

- Điều hòa: Media 

- Thiết bị WC: American Standard / TOTO 

- Bình nóng lạnh: Picenza 

- Tấm Panel chịu lực giảm tiếng ồn, thân thiện với môi trường (Vách kết cấu) 

   + Loại 100mm 

   + Loại 140mm 

(bê tông rỗng, ko trát chỉ dán keo liên kết và sơn trực tiếp) 

 


