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SUNSHINE
CRYSTAL RIVER

Thế xứng tầm cao

SUNSHINE CRYSTAL RIVER
Worthy of the highest position

BIỆT THỰ TRÊN KHÔNG ĐẦU TIÊN TẠI HÀ NỘI

THE FIRST SKY VILLAS IN  IN HANOI
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THẾ XỨNG TẦM CAOSUNSHINE CRYSTAL RIVER

SUNSHINE
GROUP

Sunshine Group là một tập đoàn kinh tế đa 
ngành. Trong đó, bất động sản là lĩnh vực 
mũi nhọn, với định vị tiên phong áp dụng 
công nghệ 4.0 vào quản lý và vận hành dự 
án, đồng thời mang đến cho cư dân một “hệ 
sinh thái Sunshine” bao gồm Giáo dục, 
Thương mại, Dịch vụ - Giải trí... theo tiêu 
chuẩn quốc tế. 

Hiện tại, Sunshine Group đang thuộc Top 
những Nhà phát triển bất động sản hàng 
đầu Việt Nam, với tầm nhìn chiến lược, hệ 
thống sản phẩm có nhiều giá trị khác biệt 
về chất lượng và thẩm mỹ vượt trội. 

Sunshine Group is an International 
Conglomerate. In particular, real estate is a 
key area, with a vanguard position to apply 
4.0 technology to manage and operate the 
project and to bring "Sunshine ecosystem" 
to residents including Education, 
commerce, services - entertainment ... 
according to international standards.

Currently, Sunshine Group is one of the 
leading Real-estate developers in Vietnam, 
with a strategic vision, our production 
system has many different values of 
superior quality and aesthetic.
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Sunshine Crystal River là tổ hợp biệt thự trên không đầu tiên của Sunshine Group tại Hà Nội. Quần thể dự án bao gồm các 
tòa cao tầng, shophouse thương mại và biệt thự quy tụ những ưu việt của kiến trúc, tiện ích, công nghệ 4.0 và những đặc quyền 
dành riêng cho các chủ nhân xứng tầm. 

Sunshine Crystal River is the first sky villas combination of Sunshine Group in Hanoi.  The complex project are including the 
tower, commerical shophouse, villas bringing together the advantages of architecture, utilities, technology 4.0 and privileges 
reserved for worthy owners.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Overview Information

TÊN DỰ ÁN: SUNSHINE CRYSTAL RIVER
ĐỊA CHỈ: KĐT CIPUTRA - NAM THĂNG LONG, HÀ NỘI

Project name: Sunshine Crystal River
Address: Ciputra Urban Area -  Thang Long South, Hanoi

Diện tích sàn thương mại: 20.231 m2
Mật độ xây dựng toàn khu: 30%
Tổng số căn hộ: 500 căn Duplex, 455 căn Sky Villas; 24 căn Biệt thự đơn lập; 36 căn Biệt thự song lập thương mại

Project area: 50.850 m2  |  Building area in total: 15.257 m2  |  Gross used floor area: 141.840 m2
Commercial floor area: 20.231 m2
Building density: 30%
A large-scale project: 500 Duplex apartment, 455 Sky Villas; 24 Detached villas; 36 Duplex villas

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

15.25750.850 M2
DT XÂY DỰNG TOÀN KHU

M2
TỔNG DT SÀN CĂN HỘ BÁN

141.840M2
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Sunshine
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Crystal River
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Tọa lạc tại Ciputra - Khu đô thị quốc tế đầu tiên của Hà Nội, Sunshine Crystal River sở hữu địa 
thế phong thủy hiếm có, quy tụ sinh khí hưng vượng từ sông Hồng tài lộc, hưởng trọn tầm view 
hướng sông, hướng sân Golf Ciputra khoáng đạt

Đồng thời, Sunshine Crystal River nằm trong quần thể chuỗi dự án có cùng chủ đầu tư tại KĐT 
Ciputra, thừa hưởng hàng loạt tiện ích, dịch vụ đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế trong “chuỗi sinh 
thái” của Sunshine Group. 

Sunshine Crystal River possesses a rare feng shui location, gather prosperous vitality from the Red River 
and enjoy the full view of the river, generous view to Ciputra golf course 

The project approaches arterial roads connecting large urban areas in West of West Lake area - 
Diplomatic Corps area: 

At the same time, Sunshine Crystal River is part of a series of projects with ones who investors in 
Ciputra Urban Area, inheriting a series of international-class facilities and services in the "ecological 
chain" of Sunshine Group.

VỊ TRÍ VÀNG
BÊN SÔNG HỒNG

THỊNH VƯỢNG

The golden location
at prosperous Red river's side  

Dự án tiệm cận các trục giao thông huyết mạch, kết nối các KĐT lớn khu vực Tây Hồ Tây – Ngoại giao Đoàn:
 
     Đường Phạm Văn Đồng dễ dàng kết nối với khu vực Tây Hà Nội - Trung tâm mới của Thủ đô cùng 
vùng lõi đô thị trung tâm Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm.
    Đường Võ Chí Công – Cầu Nhật Tân.
    Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. 
    Gần tuyến đường sắt metro số 02 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

     Pham Van Dong Street easily connects to the West Hanoi area - the new center of the Capital and the 
core urban area of Tay Ho, Ba Dinh, and Hoan Kiem District. 
    Vo Chi Cong street - Nhat Tan Bridge.
    The extended Nguyen Van Huyen.
     Near metro railway 02 Nam Thang Long - Tran Hung Dao.



Dự án được đầu tư xây dựng bằng những công nghệ tân tiến, hiện đại nhất thế giới, cùng hệ thống các tiện 
ích - dịch vụ đặc quyền chuyên biệt, chỉ dành riêng cho cộng đồng cư dân giàu có, đẳng cấp và thời thượng.

Quảng trường cây xanh
Green square
Bể bơi liên hoàn tầng 1
Continuous swimming pools 1st floor
Bể bơi thác tràn tầng 2
Water fall 2nd floor
Vườn nướng BBQ
BBQ Garden
Khu vui chơi trẻ em ngoài trời
Outdoor play area for children
Sân bóng rổ
Basketball yard
Sân bóng đá mini
Mini Football Pitch
Sân Tennis
Tennis course
Đường dạo tiểu khu
Walkway sub-area
Vườn dạo dưới tầng 1
Promenade garden 1st floor
Vườn địa đàng
Garden eden
Sảnh chờ sang trọng
Luxury louge
Trung tâm thương mại
Trade center
Trường học liên cấp Quốc tế
Inter-level School
Bể bơi 4 mùa theo tiêu chuẩn Olympic tầng 4
4-season swimming pool with Olympic standards

TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP
XỨNG TẦM CHỦ NHÂN

THẾ XỨNG TẦM CAOSUNSHINE CRYSTAL RIVER
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Khu giải trí số, game tương tác ảo
Digital entertainment area, virtual interactive game
Khu vui chơi trẻ em trong nhà
Indoor play area for children
Shophouse (đa dạng các loại hình kinh doanh)
Shophouse
Khu Spa - Massage
Spa - Massage
Nhà hàng Á, Âu
Asian, Western Restaurants
Khu tập Gym - Yoga
Gym and Yoga area
Nhà sinh hoạt cộng đồng
Community house
Câu lạc bộ Bi- a
Billiards club
Câu lạc bộ bóng bàn
Table tennus club
Thư viện
Library
Sân tập golf trong nhà
Indoor golf practice
Phòng y tế tại gia tiêu chuẩn 5 sao
5 star home medical
Siêu thị Sunshine Mart
Sunshine Mart
Pub - Hút xì gà
Smoking cigars room
Phòng xông hơi Sauna
Sauna

The project is invested and built with the most advanced and modern technologies in the world, a frame of 
utilities - specialized privileged services, exclusively for the wealthy, classy and model residents.

Luxury ultility with master’s class

DL1 SK2 SK3 SK4 DL5
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BỂ BƠI LIÊN HOÀN
DÀI NHẤT HÀ NỘI
BỂ BƠI LIÊN HOÀN
DÀI NHẤT HÀ NỘI
The longest uniterrupted
Swimming pool in Hanoi
The longest uniterrupted
Swimming pool in Hanoi

TIỆN ÍCH
PHONG CÁCH
RESORT
Resort-style utilities
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Sân bóng rổ; Sân bóng đá mini
Basketball yard; Mini Football Pitch
Sân bóng rổ; Sân bóng đá mini
Basketball yard; Mini Football Pitch

Vườn nướng BBQ
BBQ Garden

Vườn nướng BBQ
BBQ Garden

Quảng trường cây xanh
Green Square

Quảng trường cây xanh
Green Square

Khu giải trí số, game tương tác ảo
Digital entertainment area, virtual interactive game

Khu giải trí số, game tương tác ảo
Digital entertainment area, virtual interactive game

Khu vui chơi trẻ em
Children's play area
Khu vui chơi trẻ em
Children's play area

Siêu thị Sunshine Mart
Sunshine Mart

Siêu thị Sunshine Mart
Sunshine Mart

Khu tập gym, yoga
Gym and Yoga area
Khu tập gym, yoga
Gym and Yoga area

14 15
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BỂ BƠI THÁC TRÀNBỂ BƠI THÁC TRÀN
Waterfall Swimming PoolWaterfall Swimming Pool
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Bể bơi 4 mùa theo tiêu chuẩn Olympic
4-season swimming pool with Olympic standards
Bể bơi 4 mùa theo tiêu chuẩn Olympic
4-season swimming pool with Olympic standards

- Nhà hàng Á Âu
Western and Asian Restaurant

- Nhà hàng Á Âu
Western and Asian Restaurant

Câu lạc bộ Bi-A
Billiards Club

Câu lạc bộ Bi-A
Billiards Club

Sân Tennis
Tennis course

Sân Tennis
Tennis course

Nhà sinh hoạt cộng đồng; Phòng đọc sách
Community house; Reading room 

Nhà sinh hoạt cộng đồng; Phòng đọc sách
Community house; Reading room 

Trường liên cấp quốc tế
Inter-level School

Trường liên cấp quốc tế
Inter-level School

Sân tập golf trong nhà
In-house Golf course
Sân tập golf trong nhà
In-house Golf course

18 19
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TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI

TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI

VƯỜN DẠO BỘVƯỜN DẠO BỘ
Shopping mall

Walking garden
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DỊCH VỤ

ĐẶC QUYỀN
VƯƠNG GIẢ

DỊCH VỤ CUNG CẤP XE SANG
VÀ TÀI XẾ RIÊNG SUNSHINE CAB
Luxury car service and private driver - Sunshine Cab

DỊCH VỤ Y TẾ TẠI GIA
TIÊU CHUẨN 5 SAO
5-star home-based medical service 

DỊCH VỤ SHIPPER
NỘI KHU
Internal shipper service

DỊCH VỤ
QUẢN GIA RIÊNG
Private housekeeper service

Privilege Regal Service



Tâm huyết của Sunshine Group được dành trọn trong mỗi không gian sống tại Sunshine Crystal River, lấy cảm hứng từ cuộc sống xa hoa, 
sang trọng của “Biệt thự tầm cao” tại các quốc gia phát triển trên Thế giới. 

Tòa Duplex 01 sở hữu kiến trúc chữ L độc đáo nhằm tối đa lượng ánh sáng tự nhiên. Các căn hộ đều có mặt thoáng dài rộng hướng 
ra sông Hồng, sân golf Ciputra hoặc nội khu với bể bơi liên hoàn dài nhất Hà Nội. Mỗi căn hộ đi kèm lô gia và diện tích phụ.

Đặc biệt với logia rộng rãi, gia chủ có thể tùy biến thành những mảnh vườn chân mây đầy thơ mộng.

TOÀ DUPLEX 01

THẾ XỨNG TẦM CAOSUNSHINE CRYSTAL RIVER
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Sunshine Group's dedication is dedicated to every living space at Sunshine Crystal River, inspired by the luxurious and elegant life of 
"high-end villas" in developed countries around the world. 

The Duplex building 01 has the unique L architecture to maximize the natural light. The apartments are wide-open, facing the Red River 
and Ciputra golf course or the inner area with a continuous swimming pool hundreds of meters long. Each apartment comes with logia and 

extra area. Especially with wide logia, owners can customize into poetic cloudy garden pieces.

Duplex building 01

Thư giãn và an yên tận hưởng cuộc sống đậm chất sinh thái tại Sunshine Crystal River
Unwind and peacefully enjoy the Sunshine ecological life at Crystal River
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CĂN HỘ
THÔNG MINH,

NỘI THẤT
HOÀNG KIM

Mỗi căn hộ như một tinh thể pha lê trong suốt với không gian mở và tầm nhìn panorama khoáng đạt, 
thu trọn vẻ đẹp hùng vĩ của sông Hồng tài lộc và sân golf 18 lỗ Ciputra với màu xanh bạt ngàn. 
Each apartment is like a crystal clear throughout with open space and panorama view, capturing the 
majestic beauty of the Red River and the vastly green 18-hole Ciputra golf course.

Thiết kế căn hộ độc đáo, sang trọng với diện tích rộng rãi, phù hợp với gia đình đa thế 
hệ nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho từng cá nhân, nhờ kỹ thuật phân mảng không 
gian trong kiến trúc hiện đại, cách bài trí nội thất với nhiều điểm nhấn dụng ý).
 
Unique and luxurious apartment design with spacious area, suitable for 
multi-generation families but still ensuring privacy for each individual. Thanks to 
space segmentation techniques in modern architecture, the way of interior decoration 
with many points of emphasis.

Nội thất mang thương hiệu đẳng cấp quốc tế với các chi tiết mạ vàng tinh xảo, giúp 
chủ nhân trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống thượng lưu đỉnh cao.

The world-class brands with sophisticated gilded details for interior, helping owners 
experience the whole upstream life.

Smart apartment,
golden furniture

Thiết bị vệ sinh thương hiệu Duravit
Sanitory ware of Duravit brand
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Là sản phẩm “con cưng” của Tập đoàn bất động sản - công nghệ Sunshine Group, Sunshine Crystal 
River là “biệt thự trên không” hạng sang ứng dụng triệt để công nghệ 4.0 tân tiến đầu tiên tại Hà 
Nội, thỏa mãn phong cách sống thời thượng của tầng lớp thượng lưu Việt Nam và công dân quốc tế.

As a "special product" of Sunshine Group - the technological real-estate group, Sunshine Crystal 
River is a luxurious "aerial villa" that perfectly applies the first advanced 4.0 technology in Hanoi, 
satisfying the trendy living style of the upper class of Vietnamese customers and international 
citizens.

CÔNG NGHỆ 4.0

THẾ XỨNG TẦM CAOSUNSHINE CRYSTAL RIVER
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4.0 techonology
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Chuông hình kỹ thuật số
Digital face-video bell

Khoá cửa thông minh
Smart Lock Door

Kiểm soát an ninh thang máy
SElevator security control

Hệ thống Face ID (nhận diện gương mặt)
Face ID system (face recognition

Kiểm soát an ninh đa lớp 24/7
Multi-layer security control 24/7

Ứng dụng di động dành cho cư dân
SMobile application for residents

Bãi đỗ xe thông minh nhận diện biển số xe, báo chỗ để đỗ xe
Smart parking

Hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động
Fire fighting system and automatic fire alarm system

Hệ thống smarthome trong căn hộ 
The smart-home system in house

Thẻ cư dân tích hợp 2 trong 1
2-in-1 resident card



DL1DL1
CĂN HỘ TÒA DL1

THẾ XỨNG TẦM CAOSUNSHINE CRYSTAL RIVER

34 35

DL1
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CHI TIẾT MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 6 – 29
Typical plan from 6 - 29

CHI TIẾT MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 20 – 21
Typical plan from 20 - 21

DL1-01
102.23m2
91.69m2

DL1-02
80.03m2
72.86m2

DL1-03
80.03m2
73.20m2

DL1-04
80.03m2
72.86m2

DL1-05
102.23m2
91.69m2

DL1-06
102.23m2
91.69m2

DL1-07
80.03m2
72.86m2

DL1-08
80.03m2
72.86m2

DL1-09
80.03m2
72.86m2DL1-10

73.97m2
67.61m2

DL1-11
73.97m2
67.61m2

DL1-12
80.03m2
72.86m2

DL1-13
80.03m2
72.86m2

DL1-14
80.03m2
72.86m2

DL1-15
102.23m2
91.69m2

75.98m2
66.30m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.87m2

54.07m2
47.53m2

75.98m2
66.30m2

75.98m2
66.30m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

46.49m2
41.81m2

46.49m2
41.81m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

75.98m2
66.30m2 DL1-01

DL1-02

DL1-03

DL1-04 DL1-05

DL1-06DL1-07DL1-08DL1-09

DL1-10

DL1-11

DL1-12

DL1-13

DL1-14

DL1-15TẦNG 1
First Floor

TẦNG 2
Second Floor DL1-01

102.23m2
91.69m2

DL1-02
80.03m2
72.86m2

DL1-04
80.03m2
72.86m2

DL1-05
102.23m2
91.69m2

DL1-06
102.23m2
91.69m2

DL1-07
80.03m2
72.86m2

DL1-08
80.03m2
72.86m2

DL1-09
80.03m2
72.86m2DL1-10

73.97m2
67.61m2

DL1-11
73.97m2
67.61m2

DL1-12
80.03m2
72.86m2

DL1-13
80.03m2
72.86m2

DL1-14
80.03m2
72.86m2

DL1-15
102.23m2
91.69m2

75.98m2
66.30m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

75.98m2
66.30m2

75.98m2
66.30m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

46.49m2
41.81m2

46.49m2
41.81m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

75.98m2
66.30m2 DL1-01

DL1-02

DL1-04 DL1-05

DL1-06DL1-07DL1-08DL1-09

DL1-10

DL1-11

DL1-12

DL1-13

DL1-14

DL1-15TẦNG 1
First Floor

TẦNG 2
Second Floor

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA DL1
Typical plan of DL1 building

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA DL1
Typical plan of DL1 building

CHI TIẾT MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 30 – 39
Typical plan from 30 - 39 

102.23m2
91.69m2

80.03m2
72.86m2

80.03m2
73.20m2

80.03m2
72.86m2

102.23m2
91.69m2

102.23m2
91.69m2

80.03m2
72.86m2

80.03m2
72.86m2

80.03m2
72.86m2

DL1-10A
147.91m2
138.0m2

80.03m2
72.86m2

80.03m2
72.86m2

80.03m2
72.86m2

102.23m2
91.69m2

75.98m2
66.30m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.87m2

54.07m2
47.53m2

75.98m2
66.30m2

75.98m2
66.30m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

78.71m2
72.33m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

54.07m2
47.53m2

75.98m2
66.30m2DL1-01

DL1-02

DL1-03

DL1-04 DL1-05

DL1-06DL1-07DL1-08DL1-09

DL1-12

DL1-13

DL1-14

DL1-15

DL1-10A

DL1-01

DL1-02

DL1-03

DL1-04 DL1-05

DL1-06DL1-07DL1-08DL1-09

DL1-12

DL1-13

DL1-14

DL1-15TẦNG 1
First Floor

TẦNG 2
Second Floor

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 102.23 m2
Tầng 2/Second floor:  75.98 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 91.69 m2
Tầng 2/Second floor: 66.30 m2

4.5 m2
15.0 m2
26.7 m2

12.9 m2
12.4 m2
13.2 m2
13.5 m2
10.5 m2
13.5 m2
4.5 m2
4.3 m2
4.2 m2
3.5 m2
1.9 m2
4.1 m2

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
Phòng ngủ 4/ Bedroom 4
Phòng ngủ 5/ Bedroom 5
WC 1
WC 2
WC 3
WC4
Kho/ All-purpose workroom
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

Thông tin căn hộ
Apartment information

CĂN DL1- 01 CĂN DL1- 02

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

P.Khách + Ăn

Bếp

Sảnh

WC2

WC3

WC1 PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

P.Khách + Ăn

Bếp

Kho

Sảnh

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

PN4

WC4

WC3

WC2

WC1

PN5

Sảnh tầng

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

CĂN DL1- 03 CĂN DL1- 04

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 73.20 m2
Tầng 2/Second floor: 47.87 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.8 m2
12.5 m2
10.8 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

P.Khách + Ăn

Bếp

Sảnh

WC2

WC3

WC1
PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

P.Khách + Ăn

BếpSảnh

WC2

WC3

WC1

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

CĂN DL1- 05 CĂN DL1- 06
DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 102.23 m2
Tầng 2/Second floor:  75.98 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 91.69 m2
Tầng 2/Second floor: 66.30 m2

4.5 m2
15.0 m2
26.7 m2

12.9 m2
12.4 m2
13.2 m2
13.5 m2
10.5 m2
13.5 m2
4.5 m2
4.3 m2
4.2 m2
3.5 m2
1.9 m2
4.1 m2

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
Phòng ngủ 4/ Bedroom 4
Phòng ngủ 5/ Bedroom 5
WC 1
WC 2
WC 3
WC4
Kho/ All-purpose workroom
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

Thông tin căn hộ
Apartment information

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 102.23 m2
Tầng 2/Second floor:  75.98 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 91.69 m2
Tầng 2/Second floor: 66.30 m2

4.5 m2
15.0 m2
26.7 m2

12.9 m2
12.4 m2
13.2 m2
13.5 m2
10.5 m2
13.5 m2
4.5 m2
4.3 m2
4.2 m2
3.5 m2
1.9 m2
4.1 m2

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
Phòng ngủ 4/ Bedroom 4
Phòng ngủ 5/ Bedroom 5
WC 1
WC 2
WC 3
WC4
Kho/ All-purpose workroom
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

Thông tin căn hộ
Apartment information

P.Khách + Ăn

Bếp
Kho

Sảnh

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

PN4

WC4

W
C3

WC2

WC1

PN5 Sảnh tầng

P.Khách + Ăn

Bếp
Kho

Sảnh

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

PN4

WC4

WC3

WC2

WC1

PN5
Sảnh tầng

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

CĂN DL1- 07 CĂN DL1- 08

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

P.Khách + Ăn

BếpSảnh

WC2

WC3

WC1

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

P.Khách + Ăn

Bếp
Sảnh

WC2

WC3

WC1

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

CĂN DL1- 09 CĂN DL1- 10

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor:  73.97 m2
Tầng 2/Second floor: 46.49 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 67.61 m2
Tầng 2/Second floor: 41.81 m2

2.9 m2
27.5 m2

6.0 m2
12.5 m2
12.5 m2
20.7 m2

2.1 m2
3.9 m2
3.2 m2
6.7 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng đa năng
Multifunctional room 
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

P.Khách + Ăn

P.Đa năng

Bếp

Sảnh

WC2

WC3

WC1

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

P.Khách + Ăn

BếpSảnh

WC2

WC3

WC1

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

CĂN DL1- 10A CĂN DL1- 11

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor:  73.97 m2
Tầng 2/Second floor: 46.49 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 67.61 m2
Tầng 2/Second floor: 41.81 m2

2.9 m2
27.5 m2

6.0 m2
12.5 m2
12.5 m2
20.7 m2

2.1 m2
3.9 m2
3.2 m2
6.7 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng đa năng
Multifunctional room 
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor:  147.91 m2
Tầng 2/Second floor: 78.71 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 138.0 m2
Tầng 2/Second floor: 72.33 m2

3.8 m2
12.4 m2
43.5 m2

19.8 m2
21.2 m2
19.8 m2
21.2 m2
4.8 m2
5.0 m2
4.8 m2
5.0 m2
4.9 m2
4.9 m2
19.5 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Bếp,Ăn
/Living Room + Kitchen + Dinning Room
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
Phòng ngủ 4/ Bedroom 4
WC 1
WC 2
WC 3
WC4
Logia1
Logia2
Logia3

P.Khách + Ăn

P.Đa năng

Bếp

Sảnh
WC2

WC3

WC1

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

P.Khách + Bếp + Ăn

Thông tầng

PN1

PN3

Sảnh

Sảnh tầng

WC1

WC3

Logia1

Logia3

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

CĂN DL1- 12 CĂN DL1- 13

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

P.Khách + Ăn

Bếp

Sảnh

WC2

WC3

WC1PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

P.Khách + Ăn

Bếp

Sảnh

WC2

WC3

WC1PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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MẶT BẰNG BÓC TÁCH CĂN HỘ DUPLEX ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 6-39 
Site plan of typical duplex form 6 - 39 

CĂN DL1- 14 CĂN DL1- 15

Vị trí căn hộ/Location Apartment

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 80.03 m2
Tầng 2/Second floor: 54.07 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 72.86 m2
Tầng 2/Second floor: 47.53 m2

5.0 m2
15.7 m2
26.8 m2

10.8 m2
12.4 m2
12.5 m2
10.5 m2
2.7 m2
4.3 m2
3.5 m2
4.1 m2

Thông tin căn hộ
Apartment information

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
WC 1
WC 2
WC 3
Logia

DT TIM TƯỜNG/Built-up area
Tầng 1/First floor: 102.23 m2
Tầng 2/Second floor:  75.98 m2

DT THÔNG THỦY/Carpet area
Tầng 1/First floor : 91.69 m2
Tầng 2/Second floor: 66.30 m2

4.5 m2
15.0 m2
26.7 m2

12.9 m2
12.4 m2
13.2 m2
13.5 m2
10.5 m2
13.5 m2
4.5 m2
4.3 m2
4.2 m2
3.5 m2
1.9 m2
4.1 m2

Sảnh/ Lobby
Sảnh tầng/ Hall
P.Khách + Ăn
/ Living room + Dinning room
Bếp/ Kitchen
Phòng ngủ 1/ Bedroom 1
Phòng ngủ 2/ Bedroom 2
Phòng ngủ 3/ Bedroom 3
Phòng ngủ 4/ Bedroom 4
Phòng ngủ 5/ Bedroom 5
WC 1
WC 2
WC 3
WC4
Kho/ All-purpose workroom
Logia

Vị trí căn hộ/Location Apartment

Thông tin căn hộ
Apartment information

P.Khách + Ăn

Bếp

Sảnh

WC2

WC3

WC1PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

Sảnh tầng

P.Khách + Ăn

Bếp

Kho

Sảnh

PN1

PN2

Logia

Thông tầng

PN3

PN4

WC4

WC3

WC2

WC1

PN5

Sảnh tầng

* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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STT
/NO

KHOẢN MỤC
/ITEMS
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I - TIỀN SẢNH, PHÒNG KHÁCH/ LOBBY, LIVING ROOM II - PHÒNG NGỦ/ BEDROOM

Cửa chống cháy, chống ồn: Chất liệu gỗ đặc chống cháy, phủ lớp 
nhôm hai mặt. Bề mặt phủ lớp Laminate màu sắc theo thiết kế.
Fire and noise resistant doors: Solid wood material with fireproof, 
double-sided aluminum coating. The surface is covered with 
colored Laminate color according to the design.

Cửa chính
/Main door

01

Khóa từ kỹ thuật số, kiểu dáng hiện đại, 4 tính năng linh hoạt: Thẻ, 
chìa khóa cơ, mật mã, vân tay.
Digital magnetic lock, modern design, 4 flexible features: Card, 
mechanical key, password, fingerprint.

Khóa cửa
/Door lock02

Gạch ceramic/granit cao cấp, kích thước và màu sắc theo thiết kế.
Ceramic tiles / premium granite, size and color according to design.

Sàn phòng 
khách, tiền 
sảnh/ Living 
room floor, 

lobby

03

Sơn, bả cao cấp hoàn thiện 3 lớp. Màu sắc theo thiết kế.
The doorbell system has a digital picture, allowing guests to call 
homeowners from the reception hall.

Sơn tường/ 
Wall pain04

Trần thạch cao xương chìm. Sơn bả hoàn thiện 3 lớp, màu sắc theo 
thiết kế.
Submerged gypsum ceiling. Paint baits complete 3 layers, color 
according to design.

Trần/ 
Cellingn

05

Hệ thống chuông cửa có hình kỹ thuật số, cho phép khách có thể 
gọi chủ nhà từ sảnh lễ tân.
The doorbell system has a digital picture, allowing guests to call 
homeowners from the reception hall.

Chuông cửa/ 
Door bell06

Đèn Led Downlight cao cấp. Hình tròn, Nhiệt độ màu ánh sáng 
có thể thay đổi theo ngữ cảnh và không gian.
High-end Led Downlight. Round shape, Light color temperature 
can vary according to context and space.

Đèn trần/
Ceiling light

07

Gạch ceramic/granit cao cấp, kích thước và màu sắc theo thiết kế.
Ceramic tiles / premium granite, size and color according to design.Sàn/ Floor

Gỗ công nghiệp nhập khẩu chống ẩm cao cấp. Kích thước 
và màu sắc theo thiết kế.
High quality moisture-proof imported wood. Size and color 
according to design.

Tủ bếp/ 
Kitchen 

cupboard

Kiểu dáng hiện đại, có điều tốc độ hút. Độ ồn thấp. Kích thước 
theo tiêu chuẩn.
High quality moisture-proof imported wood. Size and color 
according to design..

Máy hút mùi/
Smoke - 

consumer

Bếp từ cao cấp nhiều vùng nấu, gia nhiệt nhanh, mặt kính chịu 
lực, chịu nhiệt. Kích thước theo thiết kế tiêu chuẩn.

High quality induction cooker with many cooking areas, fast 
heating, load-bearing glass, heat-resistant.
Size according to standard design.

Bếp nấu/
Stove

01

02

03

05

Bếp nấu/
Stove07

DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG CĂN HỘ DỰ ÁN : SUNSHINE CRYSTAL RIVER (DỰ KIẾN)
LIST OF MATERIALS AND EQUIPMENT IN THE PROJECT APARTMENT: SUNSHINE CRYSTAL RIVER (ESTIMATED)
DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG CĂN HỘ DỰ ÁN : SUNSHINE CRYSTAL RIVER (DỰ KIẾN)
LIST OF MATERIALS AND EQUIPMENT IN THE PROJECT APARTMENT: SUNSHINE CRYSTAL RIVER (ESTIMATED)

VÒI BẾP GRANTEC MÀU CHROME
IRON GREY hoặc theo màu thiết kế
+ Chất liệu: GRANTEC & Chrome
+ Màu sắc: Carbon
+ Vòi nóng/ lạnh/

GRANTEC KITCHEN COLOR CHROME
IRON GREY or color design
+ Material: GRANTEC & Chrome
+ Color: Carbon
+ Hot / cold faucet

Chậu GRANTEC cao cấp. Kích thước theo thiết kế tiêu chuẩn, 
chất liệu: GRANTEC & Chrome.
GRANTEC & ChromeHigh quality GRANTEC pots. Size according 
to standard design, material: GRANTEC & Chrome.

Vòi rửa
/The kitchen 

Faucet
06

IV - PHÒNG TẮM MASTER/ BATHROOM MASTER

IV - PHÒNG TẮM MASTER/ BATHROOM MASTER
Đá tự nhiên hoặc nhân tạo cao cấp. Màu sắc và kích thước 
theo thiết kế.
High quality natural or artificial stone. Color and size according 
to the design.

Mặt bếp, ốp 
lung bếp/
Stovetops, 

paving 
stone in the 

kitchen

08

Cửa gỗ công nghiệp nhập khẩu cao cấp, khóa cửa và phụ kiện đồng 
bộ. Hinh thức, màu sắc và kích thước theo thiết kế.
High quality imported industrial wood doors, door locks and 
synchronous accessories. Design, color and size according to the 
design.

Cửa phòng và 
khóa cửa/
Door and 

lock

01
Gạch ceramic/granit cao cấp, chống trơn, màu sắc theo thiết kế.
High quality ceramic / granite tiles, anti-slippery, designed colors.

Sàn và Tường
/ Floor and 

wall

02

Trần thạch cao chịu ẩm, khung xương chìm. Sơn bả hoàn thiện 3 
lớp, màu sắc theo thiết kế.
Moisture resistant gypsum ceiling, sunken skeleton. Paint baits 
complete 3 layers, color according to design.

Trần/ Ceilling03

Gỗ công nghiệp nhập khẩu cao cấp hoặc gỗ tự nhiên (gỗ nhập khẩu, 
chế tạo trong nước) . Kích thước và màu sắc theo thiết kế

High-quality imported wood or natural wood (imported wood, 
manufactured in the country). Size and color according to design

Sàn/ Floor02

Sơn, bả cao cấp hoàn thiện 3 lớp. Màu sắc theo thiết kế.
Paint, senior baits complete 3 layers. Color design.

Sơn tường/ 
Wall paint03

Trần thạch cao xương chìm. Sơn bả hoàn thiện 3 lớp, màu sắc 
theo thiết kế.
Gypsum plaster ceiling sank. Paint baits complete 3 layers, color 
according to design.

Trần/ Ceilling04

Hệ kính hộp có khả năng cách âm, cách nhiệt, hạn chế bức xạ mặt 
trời. Khóa cửa và phụ kiện đồng bộ. Kích thước và màu sắc theo 
thiết kế.
Box glass system is capable of sound insulation, insulation, limiting 
solar radiation. Door lock and synchronous accessories. Size and 
color according to design.

Cửa sổ, vách 
kính hộp/

Window, box 
window wall

06

PHÒNG NGỦ/ BEDROOM

Hệ kính hộp có khả năng cách âm, cách nhiệt, hạn chế tia bức xạ 
mặt trời. Khóa cửa và phụ kiện đồng bộ. Kích thước và màu sắc theo 
thiết kế.
Box glass system is capable of sound insulation, insulation, limiting 
solar radiation. Door lock and synchronous accessories. Size and 
color according to design.

Cửa ra logia 
và vách kính/

Door to 
balconny and 

glass wall

08
Cửa gỗ công nghiệp nhập khẩu cao cấp, khóa cửa và phụ kiện đồng 
bộ. Hinh thức, màu sắc và kích thước theo thiết kế.
High quality imported industrial wood doors, door locks and 
synchronous accessories. Design, color and size according to the 
design.

Cửa phòng và 
khóa cửa/
Door and 

lock

01

Đèn Led Downlight cao cấp. Hình tròn, Nhiệt độ màu ánh sáng có 
thể thay đổi theo ngữ cảnh và không gian.
High-end Led Downlight. Round shape, Light color temperature 
can vary according to context and space.

Đèn trần/ 
Ceiling light05

- Bồn cầu treo tường Darling New kiểu dáng hiện đại, tiện nghi, có sứ 
màu trắng.
- Lớp men phủ nhẵn bóng giúp bồn cầu luôn sạch sẽ, ngăn ngừa sự 
hình thành của vi khuẩn và cặn bã.
- Chất liệu sét chịu lửa được nung ở nhiệt độ cao mang lại độ bền và 
độ chắc chắn cho sản phẩm, hạn chế trầy xước và sứt mẻ.
- Xả thẳng , chỉ kết hợp với Sensowash.

Darling New wall-hung toilet with modern and comfortable design, 
white porcelain.
- Glossy enamel coating helps the toilet bowl always clean, 
preventing the formation of bacteria and scum.
- Refractory clay material fired at high temperature brings durability 
and ruggedness for products, limiting scratches and chipping.
- Straight discharge, combined with Sensowash only.

Bồn cầu/ 
Toilet

04

- Nắp điện tử SensoWash Starck đều có thể điều khiển từ xa. 
Đóng mở êm ái, có thể đóng mở nắp bồn cầu bằng tay. Chức 
năng sưởi ấm tạo cảm giác dễ chịu, nhiệt độ có thể điều chỉnh 
theo yêu cầu và đảm bảo không quá nóng. Chế độ rửa tự động và 
tận hưởng cảm giác sạch sẽ thoải mái với làn nước ấm sau đó 
hong khô một cách nhẹ nhàng. Nhiệt độ nước, khối lượng nước, 
vị trí vòi rửa, và nhiệt độ hong khô đều có thể tùy chỉnh theo ý 
thích. Nắp điện tử có nhiều chế độ rửa.

+ Chế độ rửa thường: Sử dụng chức năng rửa tự động sau khi đi 
vệ sinh thật thoải mái và an toàn. Vòi rửa được tự động làm sạch 
trước và sau khi sử dụng.
+ Chế độ rửa tiện lợi: Chế độ này giúp vệ sinh sạch ở vùng rộng 
hơn, đầu phun di chuyển về phía trước và sau .Có thể điều chỉnh 
nhịp độ phun nước mạnh hoặc nhẹ tùy thích.
+ Chế độ rửa dành cho phụ nữ: Tia nước được đều chỉnh góc 
phun giúp làm sạch nhẹ nhàng, đáp ứng được nhu cầu đặc biệt 
của phụ nữ.

Nắp điện tử/
Electronic lid05
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* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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IV - PHÒNG TẮM MASTER/ BATHROOM MASTER IV - PHÒNG TẮM MASTER/ BATHROOM MASTER
Sen tắm đa chức năng có các dạng tia nước khác nhau, có bộ trộn nước, 
kiểu dáng hiện đại. Dạng tia nước: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL.
- RainAir:Sen tắm với công nghệ Air Power tạo nên những giọt 
nước căng tràn bởi khí. .
- WhirlAir: Khi nước bắt đầu chảy thì các tia nước xoáy vào nhau để 
massage.
- Rain Air XXL: Sự thư giãn thích thú dưới dòng chảy thác nước.
- 3 vùng phun phải được điều chỉnh bằng 3 van nước hoặc một 
van nước chuyển đổi chức năng có 3 đường nước ra.

Multi-function bath shower with different types of water jet, with water 
mixer, modern design. Water rays: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
- RainAir: The shower with Air Power technology creates water droplets 
overflowing with gas. .
- WhirlAir: When the water starts to flow, the water rays spin together to 
massage.
- Rain Air XXL: Relaxing enjoyment under the waterfall flow.
- 3 spray areas must be adjusted with 3 water valves or a water valve to 
switch functions with 3 water lines out.

Sen tắm/ 
Bath 

shower
09

G33SensoWash Starck electronic cover can be remotely controlled. 
Smooth opening and closing, can open and close the toilet lid by hand. 
The heating function feels pleasant, the temperature can be adjusted as 
required and ensures no overheating. Automatic washing mode and 
enjoy the clean feeling comfortable with warm water then gently dry. 
Water temperature, water volume, nozzle position, and drying 
temperature are all customizable. Electronic lid has many washing 
modes.
+ Regular washing mode: Using the automatic washing function after 
going to the toilet is comfortable and safe. Wash hose is automatically 
cleaned before and after use.
+ Convenient washing mode: This mode helps clean the wider area, 
the spray head moves forward and back. The speed of spraying can be 
adjusted strongly or lightly depending on the preference.
+ Women wash mode: All water rays adjust the spray angle to help 
gently clean, to meet the special needs of women.

Két nước âm tường
Wall water tank

Nắp điện tử/
Electronic lid

05

Két nước/ 
Water tank

06

+ Chậu rửa đặt dương bàn.
+ Thiết kế hiện đại,đường nét mềm mại và sang trọng được tạo bởi 
nhà Thiết kế nổi tiếng Puravida.
+ Lavabo bằng sứ màu trắng không có xả tràn.

Wash basin set the table.
+ Modern design, soft and luxurious lines created by famous 
designer Puravida.
+ White ceramic basin without overflow.

Chậu rửa/ 
Washbasin

07

Vòi trộn, tia nước dạng nhiều tầng và có thể điều chỉnh dạng tia 
nước. Với công nghệ Air power , trộn lẫn không khí vào nước để 
tận hưởng cảm giác thư giãn từ những bọt khí.

Mixers, sprinklers and water-jet-adjustable. With Air power 
technology, mix air into the water to enjoy the relaxing feeling of 
air bubbles.

Chậu rửa/ 
Washbasin

08

Bộ sen và vòi bồn tắm gắn thành bồn, tay chỉnh đơn. Sản phẩm được 
làm từ vật liệu cao cấp.
Shower set and bath faucet mounted into a tub, single-handed 
adjustment. The product is made from high quality materials.

Bồn tắm hình chữ nhật, đặt sàn và dốc lưng được chế tác từ acrylic cao cấp
Rectangle baths, floor and back slopes are crafted from premium acrylic

Sen vòi 
bồn tắm/
Bathtub 
shower

11

Bồn tắm/
Bathtub10

Thanh treo khăn, lô giấy vệ sinh, móc treo áo, vòi xịt.
Towel hangers, lots of toilet paper, coat hangers, sprays.

Phụ kiện 
phòng tắm/ 
Bathroom 

accessories

Theo 
Catalogue

Theo 
Catalogue

12

Thanh treo khăn, lô giấy vệ sinh, móc treo áo, vòi xịt và ga thoát sàn.
The towel hangs towels, lots of toilet paper, coat hangers, sprays and 
floor drains.

Phụ kiện 
phòng tắm/ 
Bathroom 

accessories
07

Ga thoát sàn dạng thanh, âm sàn. Có thể điều chỉnh độ cao độ 
nghiêng.
Sản phẩm xuất xứ thương hiệu uy tín. Màu trắng gắn trần kích 
thước theo thiết kế.
Floor and sound floor exit station. Adjustable tilt height.
Prestigious brand origin products. White ceiling with size design.

Ga thoát sàn13

Sản phẩm xuất xứ thương hiệu uy tín. Màu trắng gắn trần kích 
thước theo thiết kế.
Prestigious brand origin products. White ceiling with size design.

Quạt hút gió 
gắn trần WC/
Exhaust fan 

in WC

14

Gỗ công nghiệp chống ẩm, sơn bệt bóng mờ. Màu sắc và kích 
thước theo thiết kế.
Moisture-proof, painted industrial wood. Color and size according 
to the design.

Tủ đồ lavabo/
Lavabor 
closet

15

IV - PHÒNG TẮM MASTER/ BATHROOM MASTER

V - PHÒNG TẮM THƯỜNG/ BATHROOM

V - PHÒNG TẮM THƯỜNG/ BATHROOM

Kính cường lực, Phụ kiện nhập khẩu cao cấp. Màu sắc và kích 
thước theo thiết kế.
Tempered glass, High quality imported accessories. Color and size 
according to the design.

Vách kính 
tắm/

Glass curtian 
bath

16

Gương led, điều khiển bằng cảm biến trên mặt gương, dimner
Led mirror, controlled by sensor on mirror surface, dimner

Gương/ 
Mirror17

Cửa gỗ công nghiệp, khóa cửa và phụ kiện đồng bộ. Hinh thức, 
màu sắc và kích thước theo thiết kế.
Industrial wood doors, door locks and synchronous accessories. 
Design, color and size according to the design.

Cửa phòng 
và khóa cửa/

Door and 
door lock

01

Gạch ceramic/granit cao cấp, chống trơn, màu sắc theo thiết kế.
High quality ceramic / granite tiles, anti-slippery, designed colors.

Sàn và 
Tường/

Floor and 
Wall

02

Trần thạch cao chịu ẩm, khung xương chìm. Sơn bả hoàn thiện 3 
lớp, màu sắc theo thiết kế.
Moisture resistant gypsum ceiling, sunken skeleton. Paint baits 
complete 3 layers, color according to design.

Trần/ Ceilling03

Bồn cầu Durastyle kiểu dáng hiện đại, tiện nghi, có sứ màu trắng.
- Lớp men phủ nhẵn bóng giúp bồn cầu luôn sạch sẽ, ngăn ngừa sự 
hình thành của vi khuẩn và cặn bã.
- Chất liệu sét chịu lửa được nung ở nhiệt độ cao mang lại độ bền và 
độ chắc chắn cho sản phẩm, hạn chế trầy xước và sứt mẻ.
- Bồn cầu một khối, sứ màu trắng.

Durastyle toilets are modern, comfortable, white porcelain.
- Glossy enamel coating helps the toilet bowl always clean, 
preventing the formation of bacteria and scum.
- Refractory clay material fired at high temperature brings 
durability and ruggedness for products, limiting scratches and 
chipping.
- One-piece toilet with white porcelain.

Bồn cầu/ 
Toilet04

- Nắp điện tử SensoWash Starck đều có thể điều khiển từ xa. 
Đóng mở êm ái, có thể đóng mở nắp bồn cầu bằng tay. Chức 
năng sưởi ấm tạo cảm giác dễ chịu, nhiệt độ có thể điều chỉnh 
theo yêu cầu và đảm bảo không quá nóng. Chế độ rửa tự động và 
tận hưởng cảm giác sạch sẽ thoải mái với làn nước ấm sau đó 
hong khô một cách nhẹ nhàng. Nhiệt độ nước, khối lượng nước, 
vị trí vòi rửa, và nhiệt độ hong khô đều có thể tùy chỉnh theo ý 
thích. Nắp điện tử có nhiều chế độ rửa
+ Chế độ rửa thường: Sử dụng chức năng rửa tự động sau khi đi 
vệ sinh thật thoải mái và an toàn. Vòi rửa được tự động làm sạch 
trước và sau khi sử dụng.
+ Chế độ rửa tiện lợi: Chế độ này giúp vệ sinh sạch ở vùng rộng 
hơn, đầu phun di chuyển về phía trước và sau .Có thể điều chỉnh 
nhịp độ phun nước mạnh hoặc nhẹ tùy thích.
+ Chế độ rửa dành cho phụ nữ: Tia nước được đều chỉnh góc 
phun giúp làm sạch nhẹ nhàng, đáp ứng được nhu cầu đặc biệt 
của phụ nữ.

SensoWash Starck electronic cover can be remotely controlled. 
Smooth opening and closing, can open and close the toilet lid by 
hand. the heating function feels pleasant, the temperature can be 
adjusted as required and ensures no overheating. Automatic 
washing mode and enjoy the clean feeling comfortable with 
warm water then gently dry. water temperature, water volume, 
nozzle position, and drying temperature are all customizable. 
electronic lid has many washing modes
+ Regular washing mode: Using the Automatic washing function 
after going to the toilet is comfortable and safe. Wash hose is 
automatically cleaned before and after use.
+ Convenient washing mode: This mode helps clean the wider 
area, the spray head moves forward and back. the speed of 
spraying can be adjusted strongly or lightly depending on the 
preference.
+ Wash mode for women: water rays can adjust the angle of 
spray to help gently clean, to meet the special needs of women.

Nắp điện tử/ 
Electronic lid05

Chậu rửa âm bàn/ Desk washbasinChậu rửa/ 
Washbasin

06

Sản phẩm xuất xứ thương hiệu uy tín. Màu trắng gắn trần kích 
thước theo thiết kế.
Prestigious brand origin products. White ceiling with size design.

Quạt hút gió 
gắn trần WC/
Exhaust fan 

in WC

08
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* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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V - PHÒNG TẮM THƯỜNG/ BATHROOM VI - CẦU THANG, LAN CAN/ HAND STAIRWAY

VII - LANDSCAPE, BỂ BƠI/ LANDSCAPE, SWIMMING-POOL

VIII - THIẾT BỊ TRONG CĂN HỘ/ APARTMENT 

Gỗ công nghiệp chống ẩm, sơn bệt bóng mờ. Màu sắc và kích 
thước theo thiết kế.
Moisture-proof, painted industrial wood. Color and size 
according to the design.

Tủ đồ lavabo/
Lavabo closet

10

Sàn nhựa giả gỗ và trang trí theo thiết kế.
/Imitation wood plastic flooring and decorative design.Sàn/ Floor01

Gạch mosaic thủy tinh, đèn chiếu sáng trang trí quanh bể.
Glass mosaic tiles, decorative lights around the tank.

Bể bơi/ 
Simming-Pool02

Hệ thống lọc, sục bể bơi thông minh.
Glass mosaic tiles, decorative lights around the tank...

Hệ thống lọc, 
sục nóng lạnh/
Filter system, 
hot and cold

03

Thẻ chip không tiếp xúc, kết nối thông minh với khóa cửa, hệ 
thống an ninh tòa nhà, vé gửi xe, ra vào các khu dịch vụ.
Contactless chip card, smart connection with door lock, building 
security system, parking ticket, access to service areas.

Thẻ cư dân/
Residents 

card

01

Lan can cầu thang bằng kính cường lực, tay vịn Inox, mặt bậc ốp 
gỗ, màu sắc bậc và kích thước theo thiết kế.
Stair railing with tempered glass, stainless steel handrails, wooden 
facade, level colors and design dimensions.

Lan can cầu 
thang/
Hand 

stairway

01

Kính cường lực, phụ kiện nhập khẩu cao cấp. Màu sắc và kích 
thước theo thiết kế.

High quality glass, imported accessories. Color and size 
according to the design.

Vách kính 
tắm

/Glass curtian 
bath

11

Gương/ 
Mirror12

- Sen tắm bao gồm: sen đầu, sen tay, dây sen, núm trượt và thanh sen tắm.
- Có thể điều chỉnh sen đầu góc nghiêng 45 độ Crometta E240.
- Kích thước sen đầu: 240 x 240 mm với hệ thống trộn khí, tạo 
cảm giác mềm mại khi sử dụng.
- Công nghệ EcoSmart : giữ dòng chảy ở mức tiết kiệm nước tối 
đa, nhưng vẫn mang lại sự sảng khoái
- Dạng tia nước: mưa.
- Ap lực tia nước dạng phun mưa.
- Bộ trộn điều nhiệt với công nghệ thông minh , khóa nhiệt độ 
không đổi khi nước thoát ra ngoài.
- Nhiệt độ tối đa 40 độ C, An toàn cho người sử dụng.
- Nút nhấn Ecostop giới hạn lưu lượng nước.
- Cartridge điều nhiệt, van ceramic 180 độ.
- Điều chỉnh giới hạn nhiệt độ.
- Có bao gồm bộ lọc cặn bẩn.

SensoWash Starck electronic cover can be remotely controlled. 
Smooth opening and closing, can open and close the toilet lid by 
hand. the heating function feels pleasant, the temperature can be 
adjusted as required and ensures no overheating. Automatic 
washing mode and enjoy the clean feeling comfortable with warm 
water then gently dry. water temperature, water volume, nozzle 
position, and drying temperature are all customizable. electronic lid 
has many washing modes
+ Regular washing mode: Using the Automatic washing function 
after going to the toilet is comfortable and safe. Wash hose is 
automatically cleaned before and after use.
+ Convenient washing mode: This mode helps clean the wider 
area, the spray head moves forward and back. the speed of spraying 
can be adjusted strongly or lightly depending on the preference.
+ Wash mode for women: water rays can adjust the angle of spray 
to help gently clean, to meet the special needs of women.

Sen cây/ 
Shower
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Gương led, điều khiển bằng cảm biến trên mặt gương, dimner.
Led mirror, controlled by sensor on mirror surface, dimner.

Camera nhận diện khuôn mặt đặt tại sảnh thang, kết nối thông 
minh với hệ thống an ninh tòa nhà và thang máy, có thể thay 
thẻ cư dân.
The camera recognizes faces in the lobby, connects smartly with 
the building security system and the elevator, and can replace 
the resident card.

Camera nhận 
diện khuôn 

mặt/
Face 

detection 
camera

02

Công tắc cảm ứng có thể bật tắt, hoạt động theo kích bản thông 
minh. Vật liệu nhựa cao cấp, phản ứng nhiệt màu trắng tiêu 
chuẩn EU. Công tắc phím 10A-230V độ bảo vệ IP20, vật liệu 
nhựa, màu sắc theo thiết kế.
The touch switch can turn on and off, operating based on the 
smart click. High quality plastic material, white heat exergonic 
with EU's standard. switch contact :10A-230V protection : IP20 , 
plastic material, design color.

Công tắc 
đèn, ổ cắm 

nguồn
/Electric 
contact, 
socket

03

Phần mềm thông minh kết nối với tất cả các thiết bị điện 
trong nhà thành một hệ thống mạng, để có thể điều khiển 
theo các kịch bản thông minh, bao gồm: Hệ thống đèn chiếu 
sáng, rèm cửa, điều  hòa nhiệt độ, tivi, âm thanh, quạt thông 
gió, rèm cửa, chuông cửa, camera an ninh...

Smart software connects all electrical devices in the home into 
a network, so that it can be controlled under smart scenarios, 
including: Lighting system, curtains, air conditioning, TV, 
sound, ventilation fan, curtains, doorbell, security camera ...

Phần mềm 
quản lý nhà 
thông minh 
Smarthome/

Smarthome 
smart home 
management 

software

04

VIII - THIẾT BỊ TRONG CĂN HỘ (TIẾP) VIII - THIẾT BỊ TRONG CĂN HỘ (TIẾP)

Tủ điện Modul, vật liệu nhựa phản ứng nhiệt màu trắng, lắp âm 
tường, thiết bị đóng cắt chính hãng.

Electric cabinet Modul, white thermo-reactive plastic materials, 
wall mounting, genuine switchgear.

Tủ điện, thiết 
bị đóng cắt 
bảo vệ điện 

căn hộ/
Electrical 
cabinets, 

switchgear to 
protect 

electrical 
apartments

10Trang bị hệ thống đường dẫn cáp quang vào tận căn hộ. 
Khách hàng tuỳ chọn nhà cung cấp dịch vụ internet trong 
danh mục các đơn vị cung cấp dịch vụ dự án cho dự án.

Smart software connects all electrical devices in the home 
into a network, so that it can be controlled under smart 
scenarios, including: Lighting system, curtains, air 
conditioning, TV, sound, ventilation fan, curtains, doorbell, 
security camera ...

Hệ thống 
mạng trong 

căn hộ/
Network 

system in the 
apartment

06

Trang bị hệ thống đường dẫn cáp quang vào tận căn hộ. Đường 
truyền thích hợp cho truyền hình cáp, khách hàng tuỳ chọn 
nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trong danh mục các đơn vị 
cung cấp dịch vụ cho dự án.

Equip optical cable system to the apartment. Suitable transmis-
sion line for cable television, customers choose TV service 
provider in the list of service providers for the project.

Hệ thống 
truyền hình 
trong căn 

hộ/
Television 
system in 

the 
apartment

07

Hệ thống điều hòa Multi/VRV inverter, hai chiều, dàn lạnh âm 
trần nối ống gió. Miệng thổi gió kiểu khe Slot. Điều khiển từ xa 
cho các phòng.Cửa mặt khuếch tán gió sơn tĩnh điện. Công suất 
theo thiết kế.

Multi/VRV inverter air conditioning system, two-way, 
ceiling-mounted indoor unit with air duct connection. Slot-type 
air blow Slot. Remote control for rooms. The door diffuses wind 
powder coating.Capacity follows to design.

Hệ thống 
điều hòa 

trung tâm/

Central air 
conditioning 

system
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Cáp sưởi sàn cao cấp không từ tính DAEWOO ENERPIA làm 
cho môi trường trong nhà cảm giác dễ chịu và sưởi ấm một 
cách hiệu quả với công nghệ sưởi ấm sử dụng nhiệt bức xạ của 
năng lượng được sinh ra từ cáp điện lắp đặt dưới sàn nhà đặc 
biệt là không có từ tính không có dòng điện.

Non-magnetic high-class floor heating cable DAEWOO ENER-
PIA makes the indoor environment feel comfortable and 
efficiently heating with heating technology using radiant heat 
of energy generated from electric cables installed under the 
floor Special home is no magnetic no electric current.

Sưởi sàn 
WC/

WC floor 
heating

09

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, màu trắng, gắn trần.
Imported products genuine, white, ceiling mounted.

Bình nước nóng an toàn tiết kiệm điện mẫu mã kiểu dáng tiêu 
chuẩn.

Safe energy-saving water heater standard design models.

Đầu báo khói 
quang địa chỉ/

Smoke 
detector

11

Bình nước 
nóng cục bộ/

Hot water 
bottle

12
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Vật liệu lõi sợi đồng, các dây dẫn là các sợi lõi bện tròn. Lớp bọc 
cách điện là nhựa PVC.

Copper fiber core materials, conductors are round braided core 
fibers. Insulation cover is PVC.

Dây điện 
nguồn cho 

chiếu sáng và 
hệ thống ổ 

cắm/
Power cord 
for lighting 
and socket 

system.
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* Mọi thông tin trong tài liệu này là tạm tính và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa.
Parameters in the drawing are relative, official parameters of each apartment are specified in the document signed between the investor and the customer. These images are only for illustration purpose.
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