
Tập Đoàn CapitaLand
40% vốn sở hữu bởi chính phủ Singapore





8 Dự án nhà ở 17 Khu căn hộ dịch vụ cho thuê





Sự kết hợp giữa nghệ

thuật và kiến trúc…



Thạnh Mỹ Lợi – Thủ Thiêm, đích đến đầy tiềm năng



Quận 2 – Đích đến đầu tư đầy tiềm năng...



Trên 100 tiện ích và thiết kế cảnh quan

Mật độ xây dựng các tháp chỉ 23%



Biển đảo nhân tạo dành cho bé



Suối nước nóng thư giãn



Cầu bộ hành chân mây



Rạp chiếu phim ngoài trời



Đường chạy bộ và đạp xe

trên cao



Phòng tập gyms



Thư viện & Văn phòng tiện íchPhòng Giải trí & Karaoke



An tâm với chỗ đậu xe hơi cho mỗi căn hộ

Phí đậu xe hơi: 1.200.000 VND/ chỗ/ tháng



Hệ thống lọc nước uống trực tiếp từ vòi100% điện dự phòng Dịch vụ xe bus đưa đón

Phí Quản Lý: 17.000 VND/m2/tháng (chưa VAT)



Feliz en Vista tự hào được chứng nhận

CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ XANH 

(TIÊU CHUẨN VÀNG)

Cơ quan quản lý và xây dựng của Singapore



Phong thủy được bảo chứng bởi

Thầy Phong Thủy Dato' Joey Yap (Malaysia)





CẢM HỨNG THIẾT KẾ

Vải Lanh

(Linen)

Berdaz có nghĩa

là “Thêu”



BERDAZ - THÁP TRUNG TÂM TẠI FELIZ EN VISTA 



HƯỚNG NHÌN TUYỆT VỜI

Ngắm Sông Sài Gòn & Quận 1 Ngắm nội khu và hồ bơi



NƠI TIỆN NGHI KẾT HỢP CÙNG ĐẲNG CẤP

221

34

Căn hộ SKY DUPLEX – 2 Phòng Ngủ 102m2

Căn hộ 3 Phòng Ngủ - 106m2

Căn hộ sân vườn & căn hộ áp mái (Penthouse) 

55 căn/thang máy

Bàn giao: Tháng 12/2019

Căn hộ

Tầng



Sảnh lễ tân sang trọng lấy cảm hứng từ

thời trang và họa tiết “Thêu”



• Tối ưu thoáng khí tự nhiên & riêng tư

• Lõi thang máy tách riêng

• Hành lang thoáng 2 đầu.

Căn hộ Song Lập



SKY DUPLEX
SẢN PHẨM CĂN HỘ ĐỘC QUYỀN

Căn Hộ Thông Tầng Trên Cao

Giá bán từ 3.3 tỷ VND/ căn*

* Giá bán chưa bao gồm VAT và phí bảo trì



SKY DUPLEX

Không gian Phòng khách

và Phòng ăn cao 5,85m 

với cửa sổ lớn từ sàn tới 

trần tạo nên đẳng cấp

khác biệt cho căn hộ.



Căn hộ bao gồm 2 tầng với cầu

thang riêng.

Tầng dưới là không gian chung, 

bếp và phòng ngủ phụ.

Tầng trên là phòng ngủ chính

rộng rãi, nhà tắm và khu vực thay

đồ, tối ưu hóa tính riêng tư.

SKY DUPLEX



Căn hộ có 2 cửa: 

Cửa chính tại tầng dưới và Cửa

phụ tại tầng trên tạo sự linh hoạt

cho gia chủ

SKY DUPLEX



Chủ quyền cho cả 2 tầng theo khu

vực xây dựng. Không tính giá trên

diện tích khoảng không tại khu vực

phòng khách.

Diện tích mặt sàn tầng dưới: ~60m2*

Diện tích mặt sàn tầng trên: ~40m2*

(*diện tích xây dựng)

SKY DUPLEX

DTXD: 102.58 m2 

DTSD: 90.24 m2



Thỏa sức sáng tạo với phương án

Bàn Giao Cơ Bản

1. Cửa chính ra vào 1200x2400mm chống cháy. Khóa cửa 3 

chức năng: Vân tay, Mã & Chìa (YALE)

2. Cửa phụ ra vào 900x2200mm chống cháy, thiết kế hiện

đại & khóa cơ.

3. Hệ thống liên lạc nội bộ (âm thanh & hình ảnh)

4. Cầu thang bê tông. 

5. Sàn bê tông cốt thép đã láng nền

6. Tường chia bên trong căn hộ, hoàn thiện với 1 lớp bả.

7. Hệ thống điện, thông tin liên lạc, vô tuyến, internet. 

Chống thấm tại khu vực bếp và khu vực vệ sinh.

SKY DUPLEX



Nhanh chóng và tiện lợi với phương án

Bàn Giao Hoàn Thiện
SKY DUPLEX



CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ



• Căn hộ sân vườn tại tầng 3A

• Vườn trên cao tại tầng 12B & 26

• Penthouse tại tầng 34



LỊCH THANH TOÁN ƯU ĐÃI

TỪ 5%/ 6 THÁNG
Lịch thanh toán Thanh toán Ưu Đãi

Đặt cọc 100,000,000

14 ngày kể từ ngày đặt cọc. Ký HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 10%

Không muộn hơn ngày 30/06/2017. Ký HỢP ĐỒNG MUA BÁN 10%

Không muộn hơn ngày 31/12/2017 (xây xong tầng 10) 5%

Không muộn hơn ngày 31/06/2018 (xây xong tầng 20) 5%

Không muộn hơn ngày 31/12/2018 (xây xong tầng 28) 5%

Không muộn hơn ngày 30/06/2019 5%

Không muộn hơn ngày 31/12/2019 5%

14 ngày sau khi nhận thông báo bàn giao căn hộ 50%

14 ngày kể từ ngày nhận thông báo nhận sổ hồng 5%



MUA NHÀ SANG - RINH XẾ THỜI TRANG




