"Ba gian"
ap a rt ment

CÂU CHUYỆN LÊN PHỐ

Em không biết căn hộ trên
đó liệu có vườn cho mình
trồng trọt được không

Sau khi ổn định gia đình và công việc
trên thành phố, người anh cả và em gái
út quyết định tặng bố mẹ một căn hộ
chung cư hiện đại để tiện cho việc chăm
sóc cũng như tụ họp mọi người mỗi dịp
lễ tết.
Những nhu cầu đặc biệt về công năng
sử dụng cũng như cảm xúc trong không
gian, liệu một căn hộ chung cư có thế
đáp ứng ?

Bây giờ mỗi cuối tuần mình
có thể đưa các con lên đây
chơi với ông bà rồi

MẢNH ĐẤT TRÊN CAO
Tôi sẽ nhớ cảm giác sống
hòa mình với thiên nhiên

Căn hộ vừa mua không biết
có đủ rộng rãi cho mọi người
mỗi dịp lễ tết không.

Với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của
Bố Mẹ và sự tụ họp thường xuyên của
cả đại gia đình, không gian chức năng
hiện tại đang chưa được tận dụng
triệt để.

Ngôi nhà ở quê có sân vườn
rộng rãi cho các con chạy
nhảy được thoải mái
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03 “GIAN”
Với cảm hứng từ mô hình nhà vườn truyền
thống, giải pháp mới mà không lạ này sẽ
mang lại cảm xúc vô cùng đặc biệt cho
những người sử dụng.
Cảm xúc đặc biệt đó đi từ sự cảm nhận
, sự tiện nghi trong từng sinh hoạt nhỏ
và đặc biệt từ mối liên hệ thú vị giữa
các không gian trong căn hộ.

ÂM HƯỞNG MIỀN QUÊ
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Ngoài cấu trúc không gian và cách bố
trí công năng, vật liệu cũng là một yếu
tố vô cùng quan trọng giúp người sử
dụng có được cảm xúc trong không gian.
Tổ hợp tổng thế vật liệu được đề xuất
cho căn hộ đều mang chất cảm tự nhiên,
mang lại âm hưởng ấm cúng, gần gũi,
thân thuộc với thiên nhiên.
3 khu vực có 3 chất cảm khác nhau,
hợp với công năng và bố cục của khu
đó trong không gian tổng thể, mang
các cảm xúc đa dạng dù chỉ giới
trong một diện tích nhỏ.
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