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TẠI HÀ NỘI
BMG Hà Nội - Như một sản phẩm tinh xảo nằm trong bộ sưu tập hàng hiệu giới
hạn. Chủ nhân tận hưởng cuộc sống tại đây được bảo chứng chất lượng bởi quy
chuẩn khắt khe bởi thương hiệu hàng đầu thế giới BEST WESTERN - với hơn 75
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn, thương hiệu khách sạn hàng đầu với
mạng lưới khách sạn toàn cầu tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế
giới, sẽ biến mỗi ngày sống tại căn nhà đều như một kỳ nghỉ thượng lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (CEN INVEST)
Quy mô:
DIỆN TÍCH

TỔNG THỂ DỰ ÁN

5.613 m2

40.118 m2
Loại sản phẩm:

03

TẦNG HẦM

110

CĂN BRANDED RESIDENCE

25

TẦ N G N ỔI

137

CĂ N DỊC H VỤ

02

TẦNG TTTM

04

THANG MÁY/BLOCK

KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ
BỞI BEST WESTERN

11

CĂN HỘ/SÀN/BLOCK

Diện tích căn hộ:
2 PHÒNG NGỦ

3 PHÒNG NGỦ

73 - 74 m2

90 - 104 m2

QUỐC LỘ
5

10 PHÚT
12 PHÚT
TRƯỜNG QUỐC TẾ

KHU DÂN CƯ

KHU THẤP TẦNG

ALEXANDRE YERSIN
TRƯỜNG THPT

KHU THẤP TẦNG

HỌC VIỆN
HẬU CẦN

KHU DÂN CƯ

TIỂU HỌC

KHU DÂN CƯ

KHU THẤP TẦNG

ĐẤT CƠ QUAN

TRƯỜNG THCS

AEON MALL
LONG BIÊN

6 PHÚT

5 PHÚT

11 PHÚT

12 PHÚT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA
ĐỨC GIANG

TRƯỜNG THCS
ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

VINCOM PLAZA
LONG BIÊN

BÃI
ĐỖ XE

MẦM NON

CHỢ

8 PHÚT

KHU DÂN CƯ

KHU DÂN CƯ
ĐẤT CƠ QUAN
BÃI
ĐỖ XE

CT HỖN HỢP

CHỢ

KHU THẤP TẦNG
CT HỖN HỢ VP

TIỂU HỌC

ĐƯỜNG 40M

BIG C
LONG BIÊN

ĐƯỜNG 40M

15 PHÚT

CT HỖN HỢP

11 PHÚT
KHU DÂN CƯ

ĐẤT CƠ QUAN
CT HỖN HỢP

SÂN GOLF
LONG BIÊN

KHU DÂN CƯ

CT HỖN HỢP

CT HỖN HỢP
KHU THẤP TẦNG

ĐẤT CƠ QUAN

CT HỖN HỢP

ĐẤT CƠ QUAN

KHU THẤP TẦNG

TRƯỜNG THCS
GIA THỤY

SỐNG SANG CHUẨN

CHẤT MỸ

ĐẲNG CẤP CHUẨN 5 SAO
Vượt trên đó là quy chuẩn thẩm mỹ - chất lượng
sống được thể hiện trên từng thiết kế không gian
chung, sảnh, nhà hàng cho tới mỗi phòng căn hộ.

BRANDED RESIDENCE

Nước theo tiêu chuẩn của WHO về sức khoẻ

Hệ thống khí phải theo tiêu chuẩn NFPA của Mỹ

TIÊU CHUẨN ĐIỆN IEC Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế hay IEC được
thành lập năm 1606. Mục tiêu của IEC là thúc đẩy sự hợp tác quốc
tế về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực điện – điện tử và các vấn đề có
liên quan như: chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn điện và hỗ trợ
cho thông hiểu quốc tế, vật liệu sử dụng đều phải có tuổi đời từ 25
năm trở lên, hệ thống Internet, CNTT& máy tính, CCTV, POS...

Hồ bơi phải theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ANSI là bộ tiêu
chuẩn Hoa Kỳ do tổ chức ANSI (American National
Standards Intitute không chỉ đảm bảo chất lượng nước
độ an toàn, mà còn đảm bảo những trải nghiệm chăm
sóc vô cùng nghiêm ngặt

Hệ quy chuẩn khắt khe của BEST WESTERN - một biểu tượng tự hào của nước Mỹ
- được áp dụng trong các căn hộ BMG HÀ NỘI một cách hoàn hảo
Đẳng cấp thể hiện từ những tiêu chuẩn căn bản nhất về hệ thống ĐIỆN - KHÍ NƯỚC - HỒ BƠI.

Meeting Lounge
Sky pool - Bể bơi thác tràn

Vườn treo Babylon

DÀNH CHO NHỮNG

CHỦ NHÂN TINH HOA
Chủ nhân căn hộ Branded Residence tại BMG Ha Noi được
thiết kế riêng biệt một "bộ sưu tập" những đặc quyền tiện
ích đẳng cấp, phục vụ mọi nhu cầu từ thư giãn, giải trí, thể
thao làm việc cho đến giao thương,..

Phòng Golf 3D
thời thượng

Cigar Lounge

Chuỗi thương hiệu
Fitness &Healthy Care

Dịch vụ thư ký riêng

Bãi đỗ xe định danh

Dịch vụ House keeping

Không gian làm việc ngay tại nhà. Hiện đại, năng động đầy đủ
các tiện ích: Nơi tiếp khách, phòng họp, thư viện, chỗ làm việc
cá nhân… Thay vì phải đến tận nơi làm việc.
Co - Worrking from Home tại BMG Hà Nội đại diện cho một xu
hương tất yếu của tương lai, của cộng đồng tinh hoa đẳng cấp.
Đây cũng là nơi kết nối tốt hơn với mọi người xung quanh,
mang lại nhiều ý tưởng trong công việc. Cơ hội mở rộng kinh
doanh, cơ hội tìm thấy khách hàng... ngay từ những người
đang làm việc cùng trong cộng đồng của mình.

Mỗi căn hộ tại BMG Ha Noi như một
sản phẩm tinh xảo nằm trong bộ sưu
tập hàng hiệu giới hạn. Chủ nhân tận
hưởng cuộc sống tại đây được bảo
chứng chất lượng bởi quy chuẩn khắt
khe của Best Westen áp dụng lên
từng căn hộ, từ thiết kế cho đến tiêu
chuẩn an toàn.
Như việc sở hữu 1 món đồ hiệu từ
luxury brand, sở hữu 1 căn nhà thuộc
"bộ sưu tập" BMG Ha Noi mang tới giá
trị cảm xúc độc đáo. Sự nâng niu từ
dịch vụ đẳng cấp cung cấp bởi thương
hiệu hàng đầu thế giới sẽ nuông chiều
từng giác quan, biến mỗi ngày sống
tại căn nhà đều như một kỳ nghỉ
thượng lưu.

MẶT BẰNG

CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

Thông số tại bản vẽ là tương đối
Thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa chủ đầu
tư và khách hàng
Mọi thông tin trong tài liệu này đúng tại thời điểm phát hành và có thể điều chỉnh mà
không cần báo trước
Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa

