


Cảm h ứ ng

t h i ế t k ế



Ý tưởng thiết kế

Tâm Xanh



Những giá trị vượt trội của

Léman Luxury Apartments 



Khu căn hộ Léman 
cao cấp kiểu Thụy Sĩ

6 giá trị ngàn vàng



6 thế mạnh



Mức đầu tư rất lớn cho 
chỗ đậu xe (4 hầm) tạo 
giá trị lâu dài cho khách

Tất cả các phòng đều có
cửa sổ rộng lớn nhìn ra 

Tâm xanh

8 tiện ích nội khu



Tâm Xanh



Vị trí vàng: Tâm Xanh Quận 3



Léman Luxury

Apartments



Tâm Xanh Sài Gòn…



Phát triển dự án



Về sống êm đềm giữa TÂM XANH Quận 3

NGÀN VÀNG truyền đời con



Giá trị ngàn vàng



Tá c phẩm

điêu khắc



Thiết kế



Thiết kế

không gian sống



Phòng ngủ



Phòng tắm



Phòng khách



Phòng khách



Phòng khách

.



Phòng ăn

.



Phòng ngủ



Phòng tắm



Phòng khách

Penthouse



Phòng khách

Penthouse



Phòng ngủ

Penthouse



Phòng tắm

Penthouse



Nội thất



Các nội thất khác sản xuất tại Ý



Mặt bằng Tầng 7 – 22
.















Mặt bằng căn hộ Penthouse tầng 23



Mặt bằng căn hộ Penthouse tầng 24



Mặt bằng căn hộ Penthouse

PS1 tầng 23







Mặt bằng tầng thượng

.



Lối vào riêng đẳng cấp dành cho cư dân Léman



Sảnh chờ sang trọng Swiss Hall



Sảnh thang máy sang trọng

dành riêng cho khu căn hộ



Léman - Sky Villas thực sự đầu tiên tại Việt Nam

y y
y y
y



Khu vườn xanh tươi 400m 2

ngay trước mỗi căn hộ



Thác nước cao 60m

cùng hành lang hút gió



Tỉ lệ 1:6 cho trong và ngoài căn hộ



Hồ bơi chân mây



Khu vườn BBQ ở tầng 7



Siêu thị cao cấp 

Bon Grocer



Hầm rượu 1955



Thế giới

ẩm thực tinh tế



Lounge Cigar cao cấp

Humidor 



Tầng hầm xe

chất lượng 5 sao



Khu văn phòng cao cấp Léman Luxury Office 



Các tiện ích

5 sao 

Tại căn hộ 

Dịch vụ 

Léman luxury





Thư giãn tuyệt vời



Thẻ Léman Club



•

•

•

•

•

•

•

•

Dịch vụ 5 sao tại căn hộ cho thuê Léman kết

hợp phục vụ cư dân có thu phí



Léman Léman Luxury nhận giải 

thưởng “Best innovative green building”



Pháp lý dự án














