
NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 

SH - 24 căn
MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH
6m x 19.5m

Diện tích khu đất: 

117 m2

Diện tích sàn

~265 m2

Phòng vệ sinh

5 phòng

Diện tích              
văn phòng

~61 m2

Phòng ngủ

3 phòng

Diện tích           
kinh doanh

~81 m2

Diện tích Ở:        ~123 m2

(6x19.5m)

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

vị trí căn điển hình

TẦNG 3

Tầng 2       
& tầng 3 
Không gian Ở

TẦNG 2

Tầng 1 &               
tầng lửng 
không gian          
kinh doanh

TẦNG LỬNG

TẦNG 1Lối vào

Lối vào 
phụ

* Kích thước thay đổi tùy theo vị trí lô đất



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 

SH - 24 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
6.8m x 19.5m (đất vạt góc)

Diện tích khu đất: 

120 m2

Diện tích sàn

~304 m2

Phòng vệ sinh

5 phòng

Diện tích              
văn phòng

~68 m2

Phòng ngủ

3 phòng

Diện tích           
kinh doanh

~91 m2

Diện tích Ở:        ~144 m2

(đất vạt góc)

vị trí căn góc

Lối vào

Lối vào 
phụ

TẦNG 3

Tầng 2 &      
tầng 3 
Không gian Ở

TẦNG 2

Tầng 1 &               
tầng lửng 
không gian          
kinh doanh

TẦNG LỬNG

TẦNG 1

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



TẦNG 3

Tầng 2 &      
tầng 3 
Không gian Ở

TẦNG 2

Tầng 1 &               
tầng lửng 
không gian          
kinh doanh

TẦNG LỬNG

TẦNG 1

Diện tích khu đất: 

117 m2

Diện tích sàn

~273 m2

Phòng vệ sinh

5 phòng

Diện tích              
văn phòng

~61 m2

Phòng ngủ

3 phòng

Diện tích           
kinh doanh

~81 m2

Diện tích Ở:         ~131 m2

(6x19.5m)

vị trí căn bìa

Lối vào

Lối vào 
phụ

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 

SH - 24 căn
MẶT BẰNG CĂN BÌA
6m x 19.5m

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

136,5 m2

Diện tích sàn

~316 m2

Phòng vệ sinh

5 phòng

Diện tích              
văn phòng

~70 m2

Phòng ngủ

3 phòng

Diện tích           
kinh doanh

~95 m2

Diện tích Ở:           ~151 m2

(7x19.5m)

vị trí các căn bìa

Lối vào

Lối vào 
phụ

TẦNG 3

Tầng 2 &      
tầng 3 
Không gian Ở

TẦNG 2

Tầng 1 &               
tầng lửng 
không gian          
kinh doanh

TẦNG LỬNG

TẦNG 1

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI 

SH - 24 căn
MẶT BẰNG CĂN BÌA
7m x 19.5m

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

117 m2

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

Diện tích sàn

~179 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(6x19.5m)

vị trí các căn      
điển hình

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH
6m x 19.5m

Lối vào
* Kích thước thay đổi tùy theo vị trí lô đất

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

111 m2

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

Diện tích sàn

~184 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(6x18.5m)

vị trí các căn      
2 mặt tiền

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN 2 MẶT TIỀN
6m x 18.5m

Lối vào
phụ

* Kích thước thay đổi tùy theo vị trí lô đất

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

123 m2

Diện tích sàn

~179 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(6x20.5m)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí          
căn bìa

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN BÌA
6m x 20.5m

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

120 m2

Diện tích sàn

~205 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(đất vạt góc)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí          
căn góc

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
6.8m x 19.5m (đất vạt góc)

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

126 m2

Diện tích sàn

~192 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(7x18m)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí          
căn góc

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
7m x 18m

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

129.5 m2

Diện tích sàn

~195 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(7x18.5m)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

 vị trí các           
căn bìa

Lối vào

Lối vào
phụ

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN BÌA
7m x 18.5m

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

  133 m2

  136.5 m2

Diện tích sàn

~192 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(7x19m)

(7x19.5m)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí          
căn bìa

vị trí các 
căn góc

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
7m x 19m
MẶT BẰNG CĂN BÌA
7m x 19.5m

* Kích thước thay đổi tùy theo vị trí lô đất

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

192.5 m2

Diện tích sàn

~222 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(đất vạt góc)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

vị trí          
căn góc

Lố
i v

ào
 

p
h

ụ

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
11.8m x 18.5m (đất vạt góc)

Lối vào

Lối vào



Diện tích khu đất: 

145.5 m2

Diện tích sàn

~204 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(đất vạt góc)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí          
căn góc

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
9.2 x 18.5m (đất vạt góc)

Lối vào

Lố
i v

ào
 

p
h

ụ

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

131 m2

Diện tích sàn

~202 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(đất vạt góc)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

vị trí          
căn góc

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH1 - 78 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
7m x 20.5m (đất vạt góc)

Lối vào
phụ



Diện tích khu đất: 

143.5 m2

Diện tích sàn

~197 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(7x20.5m)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí các căn 
điển hình

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH2 - 139 căn
MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH 
7m x 20.5m

* Kích thước thay đổi tùy theo vị trí lô đất

Lối vào

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

164 m2

Diện tích sàn

~209 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(8x20.5m)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí các 
căn bìa

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH2 - 139 căn
MẶT BẰNG CĂN BÌA
8m x 20.5m

* Kích thước thay đổi tùy theo vị trí lô đất

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

152 m2

Diện tích sàn

~210 m2

Phòng ngủ

4 phòng

Phòng vệ sinh

4 phòng

(đất vạt góc)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

vị trí các 
căn góc

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH2 - 139 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
8m x 20.5m (đất vạt góc)

* Kích thước thay đổi tùy theo vị trí lô đất

Lối vào
phụ

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.



Diện tích khu đất: 

164 m2

Diện tích sàn

~224 m2

Phòng vệ sinh

4 phòng

Phòng ngủ

4 phòng
(8x20.5m)

TẦNG 3

TẦNG 2

vị trí căn 
điển hình

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH3 - 34 căn
MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH
8m x 20.5m

TẦNG 1

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

Lối vào

Lối vào



Diện tích khu đất: 

145 m2

Diện tích sàn

~243 m2

Phòng vệ sinh

4 phòng

Phòng ngủ

4 phòng
(đất vạt góc)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

vị trí          
căn góc

Lối vào 
phụ

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH3 - 34 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
9.5m x 20.2m (đất vạt góc)



Diện tích khu đất: 

184.5 m2

Diện tích sàn

~228 m2

Phòng vệ sinh

4 phòng

Phòng ngủ

4 phòng
(9x20.5m)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

vị trí các            
căn bìa

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH3 - 34 căn
MẶT BẰNG CĂN BÌA
9m x 20.5m



Diện tích khu đất: 

172 m2

Diện tích sàn

~238 m2

Phòng vệ sinh

4 phòng

Phòng ngủ

4 phòng
(đất vạt góc)

TẦNG 3

TẦNG 2

TẦNG 1

Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. 
Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. 
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.

vị trí          
căn góc

Lối vào 
phụ

Lối vào

NHÀ PHỐ VƯỜN  

TH3 - 34 căn
MẶT BẰNG CĂN GÓC
9m x 20.5m (đất vạt góc)


