
CH02 78.4 m2 74.3 m2 15 m2
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CH02 - Tầng | Floor: 9
2 PHÒNG NGỦ | 2 BEDROOM

MẶT BẰNG CĂN HỘ | UNIT LAYOUT

Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.



CH04 67.2 m2 63.7 m2 13.8 m2
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Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.

SƠ ĐỒ TẦNG

FLOOR PLAN

CH04 - Tầng | Floor: 9
2 PHÒNG NGỦ | 2 BEDROOM
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CH07; CH08 75.5 m2 71.3 - 71.5 m2 14.4 m2
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CH07; CH08 - Tầng | Floor: 9
2 PHÒNG NGỦ | 2 BEDROOM

MẶT BẰNG CĂN HỘ | UNIT LAYOUT

Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
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CH01; CH11 70.3 m2 66.6 m2
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MẶT BẰNG CĂN HỘ | UNIT LAYOUT

Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
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CH02; CH03 74.8 m2 71 - 71.1 m2
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2 PHÒNG NGỦ | 2 BEDROOM

MẶT BẰNG CĂN HỘ | UNIT LAYOUT

Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
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CH09; CH10 71.3 m2 67.6 - 67.7 m2
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CH09; CH10 - Tầng | Floor: 3-8
2 PHÒNG NGỦ | 2 BEDROOM

MẶT BẰNG CĂN HỘ | UNIT LAYOUT

Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
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75.5 m2 71.3 - 71.5 m2CH07; CH08
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2 PHÒNG NGỦ | 2 BEDROOM

MẶT BẰNG CĂN HỘ | UNIT LAYOUT

Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
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80.5 m2 76.3 m2CH03
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Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.

CH03 - Tầng | Floor: 10-15
2 PHÒNG NGỦ | 2 BEDROOM

MẶT BẰNG CĂN HỘ | UNIT LAYOUT



72.1 m2
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Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
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Các bản vẽ có thể không theo đúng tỷ lệ. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với thay đổi nào 
liên quan do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
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