DESIGNERS
LÊ THỊ HÒA MY
NGUYỄN NGỌC NGÂN CHÂU

VỊ TRÍ

NGÕ
HOUSE Penthouse duplex

Thuộc Tòa Altaz, Feliz En
Vista, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2
Vị trí mặt bằng: Tầng 33, 34
Diện tích: 406.34 m2
Hướng Đông Bắc

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

SƠ ĐỒ BONG BÓNG

ETHAN DAWN (48)
Doanh nhân
Thích đơn giản, hiện đại
LISA DAWN (48)
Nhà văn
Thích sự ấm cúng, gần gũi
JUSTIN DAWN (22)
Sinh viên
Thích sự đơn giản
ALEX DAWN (20)
Sinh viên
Thích sự nữ tính

Bếp
Phòng ngủ lớn

Phòng
làm việc

Phòng ngủ
Master
Phòng ngủ nhỏ

Phòng khách

Khu sinh
hoạt chung

Phòng ăn

Phòng ngủ lớn

MAXINE DAWN (12)
Học sinh Cấp 2
Thích màu hồng

Liền kề
Gần

MÀU SẮC

Những người thành công luôn có câu chuyện của chính họ. Mượn câu
chuyện của một doanh nhân đại diện cho tầng lớp người có cuộc sống
thượng lưu, giàu có, Ngõ House kể về điều trong sâu thẳm mỗi người
giàu có đều mong muốn, khát khao. Người doanh nhân đó không thiếu
gì kể cả tiền tài hay danh vọng. Nhưng liệu những điều đó có thật sự là
điều anh ấy cần, điều anh ấy mong muốn? Kể cả một người đã có đầy
đủ các điều kiện vật chất, thì giá trị mà người doanh nhân này luôn
trân trọng là sự yên bình trong tâm hồn và sự ấm áp đến từ gia đình,
tổ ấm. Vì vậy, anh không hi vọng không gian mình sống sẽ toát lên
quá nhiều sự xa hoa nhưng lạnh lùng. Thay vào đó, anh muốn sống
trong một không gian vừa thanh lịch, hiện đại nhưng không mất đi cái
vẻ bình yên, cái sự bình dị, đơn giản.

ĐƯỜNG NÉT

VẬT LIỆU

ĐỒ NỘI THẤT

Gỗ Veneer: Sử dụng ho bề mặt đồ nội thất,
mang đến cảm giác gần gũi và ấm cúng
cho người sử dụng.
Sàn gỗ công nghiệp: Tông màu trầm làm
dịu mắt và thêm cảm giác hiện đại, thanh
lịch và sang trọng.

Nội thất sử dụng gỗ An Cường và
các sản phầm của A Concept,
CabinetPro,...

VHT-17

VHT-20

AC-5004-SMM

VHT-04-2

VHT-31

AC-5008-SMM

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG
TẦNG 1
ƯU ĐIỂM
Ban công ở hướng Đông Nam, view sông
Sài Gòn, quận 1.
Căn hộ nằm ở hướng Đông Bắc, đón
nhận ánh sáng tự nhiên, tạo sự vui vẻ,
tràn đầy năng lượng cho gia chủ.
Có thông tầng, ban công và sân vườn.
Nhiều phòng ngủ
Nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ.
Không gian sinh hoạt chung rộng rãi

MẶT BẰNG PHÂN KHU

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG
TẦNG 2
NHƯỢC ĐIỂM

Theo phong thủy hiện đại, hướng Đông
Bắc rất xấu.
Căn hộ luôn trong tình trạng thừa ánh
sáng.
Các phòng ngủ thường diện tích khá nhỏ
Không gian ăn uống dư diện tích
Không gian sinh hoạt bố trí không đẹp

MẶT BẰNG PHÂN KHU
TẦNG 1

MẶT BẰNG PHÂN KHU
TẦNG 2

Phòng khách

Sinh hoạt chung

Bếp

Phòng ngủ Master

Phòng ăn

Phòng ngủ lớn

Phòng ngủ nhỏ

Phòng làm việc

MẶT BẰNG BỐ TRÍ TẦNG 1

MẶT BẰNG SÀN TẦNG 1

MẶT BẰNG BỐ TRÍ TẦNG 2

MẶT BẰNG SÀN TẦNG 2

MẶT CẮT A-A'

MẶT CẮT B-B''

HỒ SƠ KIẾN TRÚC
MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 1

MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 2

Diện tích xây dựng: 406.34m2
Diện tích sử dụng: 363.57m2

LIVING ROOM
Không gian sinh hoạt chung là sự kết hợp của gam màu trắng,
màu be và điểm nhẹ là màu xám của sàn bê tông. Sự kết hợp này
tạo nên sự thanh lịch, sang trọng nhưng không lạnh lùng, ngược
lại toát lên vẻ bình yên và ấm cúng.

TRÍCH ĐOẠN PHÒNG KHÁCH

MẶT CẮT A-A'

KEYPLAN

MẶT CẮT B-B'

Soli sidetable

Sofa Horsens

KEYPLAN

GALLERY
KITCHEN

TRÍCH ĐOẠN BẾP TRƯNG BÀY

Bếp trong căn hộ là nơi có gam màu ấm
áp nhất. Bởi màu ấm sẽ khiến những
món ăn trông đẹp mắt và thơm ngon
hơn, tạo cảm giác thèm ăn cho mỗi
thành viên trong gia đình. Là không gian
liền kề với không gian sinh hoạt chung
nên bếp của Ngõ vẫn toát lên được vẻ
sang trọng và sung túc qua kiểu dáng kệ
bếp, tủ trưng bày và quầy bar.
MẶT CẮT A-A'

Đèn trần
trang trí Buzz

Ghế bar Batilda - A1

MẶT CẮT B-B'

Ghế ăn Nelson

DINING ROOM
Bước qua một bậc thềm nơi phòng khách là đến với
không gian đặt bàn ăn. Phòng ăn với màu sắc sáng sủa
cùng hệ thống cửa sổ đón nhận nguồn ánh sáng tự
nhiên, khiến không gian tuy có trần thấp nhưng không
bị ngợp và tối, ngược lại tạo cảm giác an toàn, ấm áp..

KEYPLAN

TRÍCH ĐOẠN PHÒNG ĂN

MẶT CẮT A- A'

MẶT CẮT B-B'

Đá Marble

Bàn ăn Connect

MASTER
BEDROOM
Phòng ngủ Master là không gian tạo
cảm giác yên bình nhất trong căn hộ,
Chúng tôi mong muốn sau một ngày
làm việc mệt mỏi, khách hàng khi trở
về nhà sẽ thả lỏng bản thân, cảm
thấy thư giãn và ấm áp.

KEYPLAN

MẶT CẮT A-A'

MẶT CẮT B-B'

MẶT CẮT C-C'

TRÍCH ĐOẠN PHÒNG NGỦ MASTER

BEDROOM FOR KID

Gối cotton màu tự nhiên

Giường Bonita

KEYPLAN

TRÍCH ĐOẠN PHÒNG NGỦ CHO BÉ

MẶT CẮT A-A'

MẶT CẮT B-B'

