
Tin tức

Ý tưởng của căn hộ Masteri Thảo Điền :
- Thân thiện và hiện đại với cư dân.
- Đơn giản trong thiết kế, nội thất hiện đại.
- Phù hợp với thời điểm xây dựng.
- Không gian căn hộ vừa phải và đầy đủ chức năng.
- Thông thoáng tự nhiên, phù hợp với khí hậu nhiệt đới, không gian xanh ngay lòng thành phố.
- Toàn bộ công trình gồm 4 tháp cao từ 39 đến 42 tầng có hình khối kiến trúc vững chãi được
thiết kế theo xu hướng hiện đại. Khối đế công trình cao 6.6m gồm 2 tầng, chủ yếu dùng để đậu
xe, các phòng sinh hoat cộng đồng, phòng kỹ thuật.
- Mỗi tầng trong một khối tháp gồm có 20-21căn hộ được trang bị 8 thang máy, 2 thang máy
chuyên dụng cho PCCC và 4 thang bộ để sử dụng trong trường hơp khẩn cấp.
- Các căn hộ được bố trí xung quanh lõi cứng nhằm đảm bảo giao thông tới các căn hộ là gần
nhất. Bảo đảm bán kính thoát hiểm theo tiêu chuẩn.

      

- Hành lang được thiết kế dạng hở, tận dụng chiếu sáng và thông thoáng tự nhiên.
- Bố trí mặt bằng căn hộ Masteri Thảo Điền nhiều hình thức khác nhau. Phân chia diện tích căn
hộ linh hoạt. Giúp người sử dụng có thể lựa chọn được loại căn hộ thích hợp với mình.
- Mặt bằng căn hộ được thiết kế là một tổ hợp các không gian sống đảm bảo mỗi gia đình có thể
cảm nhận được sự gắn kết trong các không gian chung (phòng khách, phòng sinh hoạt chung)
nhưng đồng thời vẫn rất riêng tư ở các không gian riêng (phòng ngủ).
- Do phía trước dự án là khối trung tâm thương mại nên thiết kế mặt đứng tập trung chủ yếu vào
điểm nhấn trên đỉnh tháp. Khoảng từ tầng 30 của các tháp. Tạo các mảng tường thay đổi về
màu sắc. Kiểu dáng kiến trúc và vị trí lắp dựng cửa sổ. Nhằm tạo sự sinh động cho mặt đừng
công trình.
- Mặt đứng được thiết kế với sự kết hợp giữa các màu sắc, hình dáng, vật liệu, tỷ lệ, sáng tối
trong công trình tạo nên sự hài hòa giữa các tháp và phù hợp với cảnh quan chung quanh.
- Thiết kế khối công trình căn hộ Masteri Thảo Điền với các mảng đặc – rỗng, ban công, mái
đón tạo nét đặc trưng và làm cho khối công trình đa dạng phù hợp với thời điểm xây dựng.
Với những lợi ích hàng đầu tại Việt Nam.
Khu dân cư cao cấp căn hộ Masteri Thảo Điền mới mở bán ngày 27/10 vừa qua đã tạo nên sức
hút mạnh mẽ trên thị trường nhờ đáp ứng đúng những điều mà người mua nhà đang tìm kiếm.
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  Tổng quan Masteri Thảo Điền  Căn hộ Masteria Thảo Điền Những điểm nhấn đáng chú ý của Masteri Thảo Điền- Có TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất phía Đông Saigon.- Kết nối với ga số 7 – An Phú, tuyến Metro số 1.- Hơn 60% diện tích không gian xanh: công viên, hồ điều hòa cảnh quan, lối đi dạo…- Tầm nhìn không giới hạn 360 độ: Hướng nhìn sông, quận 1, thủ Thiêm…- Thiết kế căn hộ thông minh, đa dạng lựa chọn: 1PN, 2PN, 3PN, Penthouse và Căn hộ ghép.- Hơn 90 tiện ích trong nhà và ngoài trời.- Có điện dự phòng 100%- Có hệ thồng PCCC tốt, có thang máy Chống cháy- Giao Thông nội bộ thông thoáng. Anh ninh 24/7.Dự án căn hộ Masteri Thảo Điền hấp dẫn người mua bởi vị trí đắc địa của nó.Vị trí một dự án là điểm mấu chốt quyết định chọn mua căn hộ, dù để ở hay để đầu tư sinh lời.Giao thông thuận tiện là ưu điểm vô cùng đắt giá mà căn hộ Masteri Thảo Điền mang lại cho cưdân. Tọa lạc ngay mặt tiền xa lộ Hà Nội, trung tâm Quận 2, đặc biệt là kết nối trực tiếp với Gasố 7 (ga An Phú) của tuyến Metro số 1 từ Bến Thành đến Suối Tiên, căn hộ Masteri Thảo Điềnđã “chiếm“ được một vị trí đắc địa cho cư dân của mình để đón đầu được sự bùng nổ của hạtầng khu Đông.  

 2 / 4



Tin tức

  Khu vui chơi cho trẻ em  Sống trong mô hình khu đô thị thu nhỏ, cư dân tại đây sẽ được hưởng một hệ thống gồm hơn90 tiện ích cao cấp, thỏa mãn nhu cầu trọn vẹn cho mọi thành viên gia đình bao gồm: nhà trẻ,trường học, công viên cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, phòng tập gym…Đặc biệt, nếu ai đang tìm kiếm một không gian sống xanh, giao hòa thiên nhiên, yên bìnhnhưng vẫn dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố thì Masteri Thảo Điền là lựa chọn tối ưu. Vớihơn 60% diện tích dành cho các tiện ích xanh như hồ điều hòa (khoảng 3.500m2), khu vực côngviên (gần 6.000m2), đường đi dạo…, căn hộ Masteri Thảo Điền là một khu vườn xanh, tronglành giữa lòng thành phố hiện đại.Chất lượng công trình và thiết kế căn hộ thông minh của căn hộ Masteri Thảo ĐiềnRất nhiều khách hàng khi đến thăm quan căn hộ mẫu đã nhanh chóng quyết định đặt muangay vì bị chinh phục bởi thiết kế thông minh, phù hợp khít khao với nhu cầu của người ở, đặcbiệt là yếu tố thiên nhiên trong từng căn hộ. Với hơn 50 tiện ích hiện đại nhất hiện nay được kếthợp với nhau tại căn hộ Master Thảo Điền khiến khách hàng có thể thưởng thức và tận hưởngtất cả những điều thú vị nhất Sài Gòn chỉ trong căn hộ Masteri Thảo Điền.Căn hộ Masteri Thảo Điền sở hữu vị trí đẹp.– Địa chỉ: 165 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM– Căn hộ Masteri Thảo Điền kết nối trực tiếp Ga số 7 của tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiênkết nối quận 2 quận 9 với Trung tâm thành phố. Xa lộ Hà Nội còn tuyến đường huyết mạch liềnTp.Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ.Tiện ích Căn hộ Masteri Thảo Điền.Căn hộ Masteri Thảo Điền dành hơn 60% diện tích cho công viên cây xanh gần 6.000 m2 và hồđiều hòa diện tích gần 3.500 m2, … tạo nên không gian xanh và hoàn toàn tách biệt. Sống ởđây, cư dân có thể tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn mà vẫn được hưởng các tiện nghi của đô thịhiện đại.Khu trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền do Tập đoàn Vingroup đầu tư, sẽ đượcđưa vào hoạt động cùng lúc với khu dân cư. Đây sẽ là điểm mua sắm đẳng cấp với quy mô củamột trung tâm thương mại lớn nhất và hiện đại nhất thành phố.  
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Techcombank tài trợ vốn cho dự án căn hộ Masteri Thảo ĐiềnNgân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ tín dụng và bảo lãnh cho dự ánkhu dân cư cao cấp căn hộ Masteri Thảo Điền tại trung tâm quận 2, TP HCM.Theo thỏa thuận được ký kết giữa Công ty CP Đầu tư Thảo Điền (chủ đầu tư dự án Masteri ThảoĐiền) và Techcombank, nhà băng này sẽ tài trợ tín dụng cho dự án, đồng thời quản lý mọikhoản tiền khách hàng chi trả cho chủ đầu tư.Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết bàn giao nhà theo hợp đồng,Techcombank cam kết chi trả toàn bộ các lợi ích cho khách hàng theo quy định tại hợp đồng,bao gồm các khoản tiền khách hàng đã trả trước, tiền lãi và phí phạt liên quan mà chủ đầu tư cótrách nhiệm thanh toán. Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai gói tài chính đặc biệt hỗ trợ kháchhàng mua nhà tại dự án với lãi suất ưu đãi 8,99% một năm, cố định trong 3 năm (36 tháng).Ông Đỗ Tuấn Anh, quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank cho biết, cam kết cùngđồng hành với nhà đầu tư sẽ đưa dự án đến sát với nhu cầu thực cũng như khả năng chi trả củangười mua nhà hơn.Căn hộ Masteri Thảo Điền được thiết kế tận dụng tối đa gió và ánh sáng tự nhiên, diện tích linhhoạt từ 48m2, giá từ 28,5 triệu đồng một m2. Khách mua được hưởng gói hỗ trợ vay củaTechcombank đến 80% giá trị căn hộ, lãi suất 8,99% cố định trong vòng 3 năm. Chủ đầu tưcam kết hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao nhà vào quý IV/2016.  Nguyễn Anh Đức - proview-land.vn - Tổng hợp
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