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KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

CÁC DỰ ÁN
ĐANG PHÁT TRIỂN
KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
TỰ HÀO ĐƯỢC VINH DANH TẠI CÁC GIẢI THƯỞNG

DUY TÂN HIGH SCHOOL

ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, TP. TUY HÒA, PHÚ YÊN
Với hệ thống từ cấp 1 - 3, quy mô đào tạo dự kiến hơn 3.250
học sinh, đây là công trình trường học kiểu mẫu đầu tiên tại
Phú Yên với sự hợp tác của các đối tác nước ngoài, đội ngũ
giáo viên trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, phương
pháp giáo dục tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất...
Trường Duy Tân góp phần đào tạo ra những thế hệ tài năng
mới cho tỉnh nhà và cho đất nước, dựa trên tiêu chí "công
dân toàn cầu - bản sắc Việt Nam", tự tin, biết yêu thương và
sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

SAI GON UNIVERSITY OF
MANAGEMENT & TECHNOLOGY

WINNER

WINNER

BEST AFFORDABLE
CONDO DEVELOPMENT
(HO CHI MINH CITY)

BEST HOUSING
LANDSCAPE
ARCHITECTURAL DESIGN

CITISOHO
by Kien A Corp

LAVILA
by Kien A Corp

KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2, TP.HCM

Được ưu ái đặt cạnh bờ sông thoáng mát, nhiều cây xanh với
diện tích lên đến 8ha, Đại học Quản lý & Công nghệ Sài Gòn
được thiết kế theo mô hình trường đại học tiên tiến tại
Singapore, do đơn vị DP Architects của Singapore thực hiện.
Trường tự hào sở hữu môi trường học tập và nghiên cứu
hiện đại chuẩn quốc tế, các chương trình hợp tác thế giới, hệ
thống phương pháp đào tạo - đội ngũ giáo viên chất lượng
cùng những không gian vui chơi thư giãn cho sinh viên đạt
được hiệu quả học tập và rèn luyện tốt nhất.

WINNER

WINNER

DEVELOPER
OF THE YEAR

GREEN BRAND
AWARD 2015

WINNER

THE BEST
AFFORDABLE CONDO
DEVELOPMENT
CITIHOME
by Kien A Corp

| www.kiena.vn |

LE MÉRIDIEN CAM RANH BAY
RESORT & SPA
CAM RANH, KHÁNH HÒA

Khu du lịch nghỉ dưỡng nằm trên diện tích gần 5ha, gồm 228
phòng, với lợi thế gần 200m bờ biển tuyệt đẹp và trải dài dọc
tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đơn vị thiết kế đã ưu ái bố trí
khối nhà khách sạn gần sát khu bờ biển để du khách cảm thụ
được không khí trong lành và có được tầm nhìn tốt nhất.
Le Méridien Cam Ranh Bay được vận hành bởi Marriott
International, là tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới.
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BAI OM HIDEAWAY RESORT
SÔNG CẦU, PHÚ YÊN

Bãi biển đẹp, độc đáo, khung cảnh hoang sơ chưa được khai
phá hay bị tác động bởi bàn tay con người đã khiến cho Bai
Om Hideaway Resort trở thành một trong những địa điểm
nghỉ dưỡng lý tưởng hiện nay.
Dự kiến được vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng thế giới Alila
Hotels and Resorts, dự án được chia thành từng cụm villa khác
nhau như villa hướng biển, hướng đồi và sân vườn, đảm bảo
đem đến cho du khách sự trải nghiệm không thể nào quên
giữa thiên nhiên vừa có biển ôm ấp, vừa có núi bao quanh.
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WWW.CITIESTO.VN

WRITE THE FUTURE

03

Ngôi nhà – nơi khởi đầu
cho những giấc mơ và khát vọng
Ai đó đã nói rằng, ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời mình, chúng ta đều có những giấc mơ. Ở những ngày
thơ ấu là giấc mơ về một thế giới cổ tích ngọt ngào như kẹo, khi về già là giấc mơ về sự sum vầy, đoàn
tụ. Và giấc mơ quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người: giấc mơ của những tháng ngày tuổi
trẻ, mà ngập tràn trong đó là khát vọng về sự thay đổi. Thay đổi không gian sống, thay đổi môi trường
làm việc, thay đổi chính bản thân mình… thay đổi để tiến về phía trước, để tạo lập cái gọi là tương lai.
Vậy nên, khái niệm “nhà” trong tiềm thức của người trẻ cũng không giống như những giai đoạn khác
của cuộc đời mình. Nếu ở tuổi trung niên người ta coi nhà là chốn về, thì với tuổi trẻ, “nhà” lại chính là
nơi bắt đầu cho những chuyến đi. Trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài nhưng tràn đầy hứng khởi,
“nhà” với họ là để nghỉ ngơi, để sạc đầy năng lượng, để ấp ủ những dự định và để mỗi sáng mai khi
bước chân ra đường lòng lại tràn ngập niềm say mê với công việc, với cuộc đời.
Có thể vì vậy mà tiêu chuẩn chọn nhà của người trẻ vừa có chút khắt khe lại vừa có chút phóng
khoáng. Không gian không cần quá rộng nhưng phải ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Thiết kế không cần
quá cầu kỳ nhưng không thể thiếu đi yếu tố hiện đại. Họ muốn được sống gần với thiên nhiên nhưng
cũng không thích cách xa trung tâm thành phố. Họ có rất nhiều hoài bão, khát khao nhưng ở giai đoạn
chớm nở của sự nghiệp, tài chính đôi khi với họ vẫn là một bài tính còn nhiều điều phải so đo. Đây
cũng chính là lý do cho sự ra đời một loại hình nhà ở có tên “Nhà cho người trẻ”. Và nối tiếp Citihome,
Citisoho, sự ra đời của CitiEsto cũng đã tiếp nối vào dòng chảy có tên “Nhà cho người trẻ”.
“Nhà cho người trẻ” - những ngôi nhà có diện tích vừa phải nhưng lại mang đầy hơi thở và phong vị
của cuộc sống hiện đại. Đủ “xanh” để họ thư giãn và nghỉ ngơi, nhưng cũng không thiếu các tiện nghi
để có thể tận hưởng cuộc sống.
Trong mỗi chuyến hành trình của tuổi trẻ, mỗi người có một cách khởi đầu khác nhau, với CitiEsto, Kiến
Á Group đơn giản chỉ là mong muốn mang đến cho người trẻ một khởi đầu tốt đẹp nhất. Bắt đầu từ
đây và để trái tim mình bay nhảy khắp mọi nơi.
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KIẾN TRÚC

NHỮNG
GIAI ĐIỆU

KIẾN
TRÚC
ĐƯƠNG
ĐẠI
06

WWW.CITIESTO.VN

WRITE THE FUTURE

07

KIẾN TRÚC
uất hiện lần đầu tiên
trong
nghệ
thuật
phương Tây từ sau
1945, đến nay, phong
cách tối giản trong
kiến trúc đã lan tỏa và
có sức ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế
giới. Tinh thần chính của phong cách
này đúng như tên gọi của nó: đi đến tận
cùng của sự đơn giản, đơn giản hết mức
có thể. Tất cả những gì không cần thiết
đều được loại bỏ, từ đường nét, hình
khối kiến trúc cho đến trang trí nội thất.
Kiến trúc của Mies van der Rohe là
những không gian trong sạch, đơn
giản, tinh tế và trật tự; là những đường
thẳng, mặt phẳng, góc vuông… bộc lộ
rõ cấu trúc của hệ thống kết cấu. Màu
sắc cũng được hạn chế, không quá ba
màu với một màu nền, một màu chủ
đạo và một màu nhấn; trong đó màu
nền chính là màu của những bức tường.
Tại Việt Nam, các công trình theo
phong cách kiến trúc tối giản không
nhiều. Trong các đô thị lớn, hầu hết
kiến trúc nhà ở hiện có đều chịu ảnh
hưởng bởi phong cách truyền thống
trọng chi tiết, hoa văn, thích rườm rà.
Vậy nên, các kiến trúc sư thường chọn
cách đi xa khỏi khu trung tâm, tìm đến
những nơi không gian sống vẫn chưa
bị sự đô thị hóa lấn át, đặc biệt là các
Ở CitiEsto, mọi m2 đều được tận dụng tối đa
khiến căn hộ không hề có góc chết. Mọi thứ
đều vừa đủ một cách thú vị

Trong số các kiến trúc đương đại chọn sự tối giản làm cảm hứng hiện nay,
CitiEsto ít nhiều được xem như một điểm nhấn độc đáo

KHI ĐÃ CHÁN CẢNH PHỐ PHƯỜNG RỐI RẮM VỚI TRĂM NGÀN KIỂU KIẾN TRÚC ĐAN
XEN, THAM LAM CHI TIẾT VÀ MÀU SẮC, THỊ DÂN TRẺ CÓ XU HƯỚNG TÌM VỀ VỚI NGÔN
NGỮ TẠO HÌNH ĐƠN GIẢN NHƯNG TINH TẾ, CHỈ GIỮ LẠI NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN. MỘT
NGÔI NHÀ NHƯ VẬY CHÍNH LÀ NƠI BÌNH YÊN, TẬN HƯỞNG VÀ CŨNG LÀ NƠI TÁI TẠO
NĂNG LƯỢNG ĐỂ NGƯỜI TRẺ CÓ THỂ TỰ DO SỐNG THEO CÁCH HỌ MUỐN VÀ YÊN
TÂM BƯỚC ĐI XA HƠN TRONG CÔNG VIỆC LẪN CUỘC SỐNG. KHÔNG GIAN TỰ DO ĐẦY
PHÓNG KHOÁNG ĐÓ, KTS NGƯỜI ĐỨC LUDWIG MIES VAN DER ROHE, MỘT TRONG
NHỮNG BẬC THẦY CỦA KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI, CHA ĐẺ CỦA PHONG CÁCH
KIẾN TRÚC TỐI GIẢN - GỌI ĐÓ LÀ "LESS IS MORE" (ÍT LÀ NHIỀU).
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KIẾN TRÚC
KĐT mới được quy hoạch tốt, các khu
dân cư thoáng đãng nhiều cây xanh để
được thỏa sức thể nghiệm phong cách
kiến trúc hiện đại này.
Trong số các kiến trúc đương đại chọn
sự tối giản làm cảm hứng hiện nay,
CitiEsto ít nhiều được xem như một điểm
nhấn độc đáo trong tổng thể quy hoạch
của KĐT Cát Lái, Quận 2. Dự án gây ấn
tượng với nét đẹp đến từ sự đơn giản
mà tinh tế. Ngoài những thanh lam được
đặt xen kẽ nhằm mang đến những nhịp
điệu vui mắt, dọc các mảng tường của
CitiEsto hầu như không có một chi tiết
thừa nào khác. Tôn lên vẻ đẹp đó chỉ là
màu trắng sơn tường cùng những mảng
kính lớn tạo sự thanh thoát, thuần khiết.
Có thể nói, phong cách tối giản không
chỉ là một trường phái kiến trúc, nó còn
thể hiện phong cách sống và cá tính
của chủ nhân ngôi nhà. Trong xã hội
hiện đại chật chội và đầy áp lực, chọn
sự “tối giản” trong kiến trúc không gian
sống đồng nghĩa với việc bạn đang
chọn sự rộng mở cho tâm hồn, chọn
một khoảng không đầy cảm xúc và sự
tự do đầy phóng khoáng.

Lối dạo bộ với lam che nắng
không chỉ giúp cư dân thuận
tiện hơn khi di chuyển trong
nội khu mà còn là một điểm
nhấn của tổng thể kiến trúc
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Khu thể dục thể thao, hồ bơi người lớn & trẻ em, lối dạo bộ rợp bóng cây xanh... sẽ
mang lại cho cư dân CitiEsto một không gian thư giãn lý tưởng sau giờ làm việc

Hồ bơi hiện đại với ghế nghỉ cao cấp được bao quanh bởi những bức tường cây xanh giúp
tạo ra một không gian giải trí thoải mái nhưng vẫn kín đáo

WRITE THE FUTURE
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NỘI THẤT

NHỮNG
KHOẢNG KHÔNG

ĐẮT
GIÁ
DÀNH CHO
NGƯỜI TRẺ
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MỘT NHÀ THIẾT KẾ ĐÃ TỪNG NÓI:
“KHOẢNG KHÔNG THẬT SỰ ĐẮT GIÁ
HƠN BẤT KỲ MÓN ĐỒ TRANG TRÍ NÀO
MÀ BẠN ĐỊNH BỎ VÀO”. VÀ ĐÓ CŨNG
CHÍNH LÀ THÔNG ĐIỆP MÀ PHONG
CÁCH SCANDINAVIA - PHONG CÁCH
THIẾT KẾ NỘI THẤT CHỦ ĐẠO DỰ ÁN
CĂN HỘ CITIESTO, QUẬN 2, MUỐN
HƯỚNG TỚI NGƯỜI TRẺ HIỆN ĐẠI:
“SIMPLE IS THE BEST”!
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NỘI THẤT

Sự kết hợp của các gam màu pastel hay một màu nổi nhấn nhá, giúp kích thích
nguồn năng lượng và ánh sáng tự do di chuyển trong không gian

Với chỉ tầm 300 triệu đồng hay thậm chí ít hơn, cư dân đã có thể linh hoạt
thiết kế nội thất căn hộ của mình theo phong cách Bắc Âu tinh tế và cá tính

Trong thiết kế nội thất,
phong cách Scandinavia
vốn được xem là chuẩn mực

cho sự sang trọng và tinh tế. Lấy sự
cân bằng giữa chức năng và tính
thẩm mỹ của không gian làm yếu tố
cốt lõi, phong cách nội thất này đại
diện cho sự thanh lịch thường thấy ở
những ngôi nhà Bắc Âu, nơi mà 3 yếu
tố: đơn giản – công năng – đẹp được
đặt lên hàng đầu bởi sức lôi cuốn rất
riêng của nó.
Thông thường, người ta dễ choáng
ngợp bởi sự cầu kỳ của chi tiết hay
màu sắc, nhưng bạn sẽ khó lòng tìm
thấy điều đó tại CitiEsto. Ở đây, chúng
tôi tạo nên một không gian đẹp và tinh
tế, mọi chi tiết vật dụng đều được đặt
để theo một dụng ý nào đó và không có
gì thừa trong căn hộ của những người
trẻ phóng khoáng và cá tính, thích thú
với những điều thật sự khác biệt trong
cuộc sống.
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Ở CitiEsto, phong cách này thể hiện
rõ nhất ở các đường nét và cách phối
màu. Không có chi tiết uốn lượn, họa
tiết rườm rà hay màu sắc sặc sỡ, thay
vào đó sẽ là sự kết hợp chủ đạo của
hai màu trắng - đen tối giản, cộng
thêm màu gỗ hay màu nổi nhấn nhá
một cách thanh lịch và sang trọng,
giúp kích thích nguồn năng lượng
và ánh sáng tự do di chuyển trong
không gian.
Các nét thẳng khỏe khoắn và các mảng
khối rõ ràng tạo nên sự tinh tế đầy ngẫu
hứng, đồng thời đem lại cảm xúc chân
thật, thư thái cho chủ nhân.
Cây xanh không chỉ có mặt ở công viên
mà còn được đưa vào tận trong nhà,
được chú trọng đặt để ở mọi không gian
như phòng khách, phòng ngủ hay bàn
ăn nhằm tăng nguồn cảm hứng sống
và kéo thiên nhiên về với con người ở
mức gần nhất có thể.

Đề cao khoảng không và
ánh sáng, mọi ngóc ngách trong

căn hộ đều tràn ngập ánh sáng tự
nhiên, thông thoáng nhờ các ô cửa kính
và hệ thống thông gió thông minh. Hãy
tưởng tượng bạn đang thư giãn trong
bồn tắm ngát hương, bỏ mặc những ưu
phiền thường nhật để ngắm nhìn bầu
trời xanh trong trẻo bên ngoài, hay được
đánh thức mỗi sớm mai bởi ánh nắng
đầu ngày dịu ngọt và những cơn gió
sớm mát lành ùa vào tận phòng ngủ.
Mang đến cho thị dân trẻ một không
gian sống mang đậm hơi thở đương đại
nhưng không gây cho họ quá nhiều áp
lực về mặt tài chính là tiêu chí hàng đầu
của nhà phát triển dự án. Và với thiết
kế căn hộ mẫu CitiEsto, với chỉ tầm 300
triệu đồng hay thậm chí ít hơn, cư dân
đã có thể linh hoạt thiết kế nội thất căn
hộ của mình theo phong cách Bắc Âu
tinh tế và cá tính này, bao gồm cả việc
chọn mua đồ nội thất, trang trí đến sơn

tường theo phong cách typography (vẽ
chữ lên tường). Đồ nội thất có thể chọn
chất liệu gỗ cho bàn ghế, tủ giường,
kệ bếp. Các vật dụng như đèn trần,
đèn phòng khách, giá đỡ cây cảnh…
vừa có công năng sử dụng vừa mang
tính trang trí theo phong cách line art
(mọi hình khối được tạo thành từ những
đường kẻ tối giản).

đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên trở
thành điều mà mọi người đều mơ ước.
Đó có lẽ là lý do vì sao phong cách
này lại đạt được ảnh hưởng và thành

công lớn như thế trong trang trí nội thất
nói riêng và trong thiết kế kiến trúc nói
chung trên khắp thế giới, và CitiEsto
cũng không ngoại lệ.

Bước chân ra khỏi căn hộ, xung quanh
bạn là những tiện ích được thiết kế tối
ưu nhằm đem đến sự tận hưởng cuộc
sống tối đa, quan tâm đến từng đối
tượng cư dân như người trẻ có khu thể
thao, người già có ghế nghỉ/lối dạo bộ,
trẻ em có hồ bơi/khu vui chơi, và cho cả
gia đình còn có khu BBQ/tổ chức tiệc
ngoài trời…
Với nhịp độ cuộc sống ngày càng
nhanh, tính cạnh tranh trong công việc
ngày càng lớn và mật độ dân số ngày
càng tăng, một không gian thoáng

Các nét thẳng khỏe khoắn
và mảng khối rõ ràng tạo nên
sự tinh tế đầy ngẫu hứng cho
không gian phòng ngủ

WRITE THE FUTURE
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CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

KIẾN TẠO

SẢN PHẨM BỀN VỮNG &
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG
“MỌI THỨ PHẢI LÀM TỪ CÁI TÂM”, ĐÓ CHÍNH LÀ QUAN ĐIỂM MÀ TS. HUỲNH BÁ LÂN - DÙ Ở VAI
TRÒ NHÀ GIÁO HAY DOANH NHÂN - LUÔN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU KHI LÀM NGHỀ. CÓ LẼ CHÍNH
VÌ LUÔN THEO ĐUỔI CON ĐƯỜNG NÀY NÊN CÁC SẢN PHẨM ÔNG TẠO RA - DÙ LÀ CON NGƯỜI
HAY NHÀ Ở - ĐỀU ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT. ĐẶC BIỆT VỚI BĐS, ÔNG CHO RẰNG MỖI
CÔNG TRÌNH PHẢI LÀ MỘT SẢN PHẨM BỀN VỮNG VÀ MANG LẠI GIÁ TRỊ LÂU DÀI CHO XÃ HỘI.

Chất lượng xây dựng tạo
sự khác biệt
Có thể nói, đối với các dự án nhà ở, nếu
kiến trúc độc đáo tạo nên sức hút ban
đầu thì chất lượng xây dựng đảm bảo
mới là yếu tố quyết định niềm tin của
người mua nhà. Chủ đầu tư nào cũng
hiểu điều này, nhưng không phải ai
cũng làm được. Đơn giản vì để tạo nên
những công trình thật sự chất lượng,
không chỉ đòi hỏi chuyên môn cao mà
còn cần cả cái tâm sáng, làm sao để
mang đến giải pháp an cư tốt nhất cho
người trẻ nhưng vẫn trong mức khả
năng chi trả của họ.
“Chúng tôi thường mất hàng tháng
trời sàng lọc, thẩm định với quy trình
nghiêm ngặt để chọn ra những vật liệu
và nhà cung cấp phù hợp nhất cho
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từng dự án, đảm bảo cả về mặt công
năng lẫn thẩm mỹ. Kinh nghiệm gần 20
năm trong lĩnh vực BĐS đã giúp Kiến Á
có được sự hợp tác lâu dài với các nhà
cung cấp đầu nguồn cho từng loại vật
liệu. Với số lượng đặt hàng lớn, chúng
tôi có được giá thành vật liệu tốt nhất,
từ đó dẫn đến giá thành xây dựng cũng
thấp hơn so với mặt bằng chung. Đó
cũng chính là lý do vì sao các dự án
của Kiến Á đều có mức giá tốt hơn các
sản phẩm cùng phân khúc, nhưng chất
lượng xây dựng lại vượt trội hơn hẳn”,
ông Bùi Tường Thụy, Tổng Giám đốc
Kiến Á Group, cho biết.
Có thể thấy rõ sự khác biệt này qua
dự án khu căn hộ Citihome, Citisoho.
Dù là nhà tầm trung, nhưng sàn gỗ
phòng ngủ, gạch ốp nhà vệ sinh, hồ
bơi… không thua gì các căn hộ cao

cấp. Thẻ từ thang máy thường thấy ở
các khu căn hộ hạng sang cũng được
trang bị ở Citihome để đảm bảo an
ninh cho cư dân.
Ngay cả công trình phụ là bãi đậu xe,
trong khi hầu hết các khu căn hộ tầm
trung khác chỉ dùng xi măng, Citihome
đã hoàn thiện khu vực này bằng sơn
Epoxy. Loại sơn này thường được sử
dụng trong điều kiện môi trường khắc
nghiệt, chịu được tải trọng lớn và có
tính chống ăn mòn cao với giá thành
không hề rẻ.

Đóng góp lâu dài
cho xã hội

Không chỉ tính đến bài toán đường dài
cho nguyên vật liệu, quá trình thi công
- nghiệm thu từng hạng mục cũng như

tổng thể đều được Kiến Á quan tâm
chú trọng. Mỗi khâu thi công đều trải
qua 3 lần nghiệm thu bởi đại diện nhà
thầu, đại diện chủ đầu tư và bên thứ ba
là một công ty quản lý xây dựng. Phối
hợp chặt chẽ với Cosaco, nhà thầu lớn
đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực xây dựng, CitiEsto cũng sẽ
được giám sát gắt gao, nghiệm thu và
hoàn thiện tốt nhất như các dự án trước
đó của Kiến Á.
“Ngay tại công trường ngổn ngang,
tôi nhiều lần gặp đích thân TS. Huỳnh
Bá Lân, Chủ tịch Kiến Á Group, dù rất
bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi
thị sát, xem xét và chỉ đạo từng hạng
mục dù là nhỏ nhất. Ông thậm chí còn
nhấc từng viên gạch lên kiểm tra, chỗ
nào đặt để bố trí chưa đạt là yêu cầu
chỉnh lại ngay, dù có tốn thêm chi phí
hay thời gian ông cũng không nề hà.
Chính vì vậy, đội ngũ triển khai chúng
tôi luôn buộc phải làm việc nghiêm túc,
chất lượng nếu muốn hợp tác lâu dài với
Kiến Á”, ông Dương Anh Phương, Phó
Tổng Giám đốc Công ty Cosaco, đơn vị
thi công các dự án của Kiến Á cho biết.

Đi lên từ sự tâm huyết đó, các dự án
của Kiến Á khi hoàn thành còn đẹp hơn
bản vẽ ban đầu và nhận được nhiều
phản hồi tích cực từ khách hàng. “Trái
với lo lắng của tôi, không chỉ bên trong
căn hộ mà các khu vực chung như
thang máy, hành lang, đường nội bộ
đều được chăm chút kỹ lưỡng và chắc
chắn. Tôi thấy công viên nội khu cũng
đã được phủ lên xanh mướt cỏ cây, lối
dạo bộ… Tôi thực sự rất bất ngờ khi
nhận bàn giao Citihome bởi căn hộ
thực sự đẹp hơn tôi nghĩ. Không chỉ
thế, Kiến Á là một trong rất ít các nhà

đầu tư chịu khó lắng nghe ý kiến người
mua và linh động điều chỉnh trong quá
trình thi công”, chị Nguyễn Thị Hồng,
một cư dân block A Citihome hài lòng
chia sẻ.
Như TS. Huỳnh Bá Lân chia sẻ, khi
phát triển mỗi sản phẩm, Kiến Á không
chỉ xây dựng những ngôi nhà phù hợp
dành cho người trẻ, mà còn kiến tạo
nên một cộng đồng cư dân văn minh
và đóng góp những giá trị bền vững,
lâu dài cho xã hội.

TRÒ CHUYỆN CÙNG ÔNG NGUYỄN NGỌC HUY PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC KIẾN Á GROUP:

“Các dự án của Kiến Á dù đã xây dựng cách đây nhiều năm nhưng vẫn chưa hề có
dấu hiệu nào xuống cấp. Các bạn có thể tận mắt kiểm chứng điều này ở khu dân cư
Ventura, một dự án của Kiến Á ở KĐT Cát Lái, Quận 2 đã được đưa vào sử dụng từ
năm 2012, đến nay, từng viên gạch vỉa hè tại các con đường nội khu vẫn còn nguyên
vẹn như ngày đầu, vẫn hoàn chỉnh và chắc chắn. Các dự án của Kiến Á, kể cả khu
căn hộ CitiEsto cũng đảm bảo được xây dựng và phát triển bền vững nhất”.

WRITE THE FUTURE
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ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

TÂM HUYẾT

CỦA NHỮNG NGƯỜI
LÀM NGHỀ
Khi xây dựng mỗi sản phẩm, quan điểm của Kiến Á Group là không chỉ mang đến những ngôi
nhà chất lượng, xanh mát và bình yên dành cho cư dân… mà còn mong muốn kiến tạo nên
nhiều cộng đồng cư dân văn minh, đóng góp những giá trị bền vững và lâu dài cho xã hội.

CitiEsto được phát triển bởi Kiến Á Group, thương hiệu uy
tín và tạo được niềm tin từ khách hàng thông qua các khu
dân cư cao cấp như Imperia, Galleria, Citibella, Lavila,
Citihome, Citisoho… Các giải thưởng đạt được:
• Chủ đầu tư của năm (Ashui Awards 2015)

Tổng thể dự án được xây dựng bởi Cosaco, đơn vị đã
khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng với những
công trình tiêu biểu đạt được Huy chương vàng Chất
lượng như showroom Mercedes-Benz, Equatorial Hotel,
khu căn hộ Imperia, Citihome, Citibella…

• Thương hiệu xanh (Green Brand Award 2015 - Bộ Tài
Nguyên & Môi trường)
• Căn hộ tầm trung tốt nhất Việt Nam (Vietnam Property
Awards 2015 và 2017 - Citihome, Citisoho)
• Dự án có thiết kế cảnh quan đẹp nhất (Vietnam
Property Awards 2017 - Lavila)…

Được thiết kế bởi MIA Design Studio, công ty thiết kế tổng
thể kiến trúc và nội thất khách sạn, khu nghỉ mát, spa tĩnh
tâm, căn hộ và biệt thự…

Bên cạnh đó, kinh nghiệm và uy tín gần 20 năm trong lĩnh vực bất động sản của nhà phát triển
còn giúp Kiến Á có được sự hợp tác chuyên nghiệp từ những đơn vị tên tuổi hàng đầu trong
lĩnh vực kiến trúc, thiết kế cảnh quan, xây dựng và cả quản lý. CitiEsto cũng được Kiến Á phát
triển từ tâm huyết của những người làm nghề và sự bảo chứng của các đơn vị đối tác.

LAVILA NAM SÀI GÒN

CITIBELLA 1

GALLERIA

CITIBELLA 2
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IMPERIA AN PHÚ
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CITISOHO

TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG THỂ DỰ ÁN

VỊ TRÍ

QUY MÔ

TRUNG TÂM KĐT CÁT LÁI

2 BLOCK CĂN HỘ

152HA

528 CĂN

P. CÁT LÁI,Q. 2, TP.HCM

1 BLOCK THƯƠNG MẠI

16 TẦNG

1 TẦNG HẦM
LIÊN THÔNG RỘNG

DIỆN TÍCH DỰ ÁN

7,488M2

7.488M2

CÔNG VIÊN NỘI KHU RỘNG

1.300M2

VỚI CÁC TIỆN ÍCH CAO CẤP NHƯ HỒ BƠI, KHU BBQ, KHU THỂ THAO,
KHU VUI CHƠI TRẺ EM, LỐI DẠO BỘ, GHẾ NGHỈ, CÂY XANH, ĐỒI CỎ…

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

KHÔNG CHỈ DÀNH NHIỀU DIỆN TÍCH CHO CÂY XANH, ĐỒI CỎ ĐỂ TẠO
MÔI TRƯỜNG SỐNG TRONG LÀNH, CITIESTO CÒN ĐƯỢC THỪA HƯỞNG
4HA CÔNG VIÊN TRUNG TÂM (TƯƠNG ĐƯƠNG ¾ CÔNG VIÊN GIA
ĐỊNH) VỚI MẬT ĐỘ CÂY XANH CAO GẤP 9 LẦN NỘI THÀNH, ĐẢM BẢO
MANG ĐẾN CHO CƯ DÂN MỘT CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG KHÁC BIỆT
NGAY GIỮA LÒNG KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2.
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Ỹ
Ú M

SÀ
I
NG
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TIỆN ÍCH NỘI KHU
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PHÁT

QUẬN 7

Ò
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QUẬN 8

SÔ

NGUYỄN VĂN LINH

SƠ ĐỒ KẾT NỐI
1. CÔNG VIÊN TRUNG TÂM
KẾT HỢP KHU THỂ THAO
NGOÀI TRỜI

3. HỒ BƠI
NGƯỜI LỚN & TRẺ EM

6. SẢNH ĐÓN
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2. CÔNG VIÊN
& KHU VUI CHƠI
TRẺ EM

4. LỐI DẠO BỘ/
CHẠY BỘ

7. TT TM-DV-VP

KẾT NỐI TRỰC TIẾP CÔNG VIÊN TRUNG TÂM KĐT CÁT LÁI RỘNG 4HA
TỌA LẠC TRÊN 2 TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH CỦA KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2

5. BBQ

8. HẦM GIỮ XE

2 PHÚT

9 PHÚT

10 PHÚT

15 PHÚT

ĐẾN CỤM TRƯỜNG
HỌC CHUẨN QUỐC GIA
trong khu vực (Mẫu giáo
Sơn Ca, TH Mỹ Thủy,
THCS Cát Lái, THPT &
ĐH Quản lý Công nghệ
(sắp khởi công)…

ĐẾN PHÚ MỸ HƯNG

ĐẾN CÁC TIỆN ÍCH
LIỀN KỀ: Mega Market,
Parkson, Big C, Vincom
Mega Mall, Trung tâm
TDTT Rạch Chiếc
(sắp xây dựng)

ĐẾN QUẬN 1
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DIỆN MẠO MỚI CỦA KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2

MỘT NƠI

ĐÁNG SỐNG
Các mảng xanh, những khoảng sân vườn đầy nắng và gió
tự nhiên mang đến không gian sống mới mẻ, tinh tươm
cho cư dân Khu Đô Thị Cát Lái, Quận 2
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Nội khu Cát Lái cũng như các dự án tại đây đều được
khoác lên mình diện mạo mới, với đầy đủ những yếu
tố mà các gia đình trẻ đang cần như hạ tầng hoàn
thiện, tiện ích nội và ngoại khu phong phú
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DIỆN MẠO MỚI CỦA KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2

KHÔNG THỂ KHÔNG THỪA NHẬN, SỰ BÙNG NỔ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRONG 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY CHÍNH LÀ
BƯỚC ĐỆM LỚN CHO SỰ CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ CỦA KĐT MỚI CÁT LÁI, QUẬN 2. CHỈ TÍNH RIÊNG TRONG
NĂM 2016, ĐÃ CÓ HƠN 10 TỶ USD ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀO KHU ĐÔNG SÀI GÒN, NẰM Ở CỬA NGÕ CỦA KHU
ĐÔNG, DĨ NHIÊN KĐT CÁT LÁI ĐÃ HƯỞNG LỢI KHÔNG ÍT.

ầm Thủ Thiêm, đường
Võ Văn Kiệt, đại lộ Mai
Chí Thọ, cầu Phú Mỹ
và cầu Sài Gòn 2 đã đi
vào hoạt động, nối liền
Quận 2 với Quận 7 và trung tâm thành
phố. Tín hiệu vui mới đây là cầu vượt –
hầm chui rẽ trái tại nút giao Mỹ Thủy dự
kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2017,
vượt tiến độ 3 tháng. Bên cạnh đó, cầu
Cát Lái, cầu nối Đảo Kim Cương và
KDC Thạnh Mỹ Lợi… hứa hẹn sẽ thay
đổi bộ mặt và tầm vóc KĐT Cát Lái.
Tháng 4/2017, TP.HCM cũng dự kiến
đầu tư thêm 7.056 tỷ vào hạ tầng khu
Đông giúp giảm áp lực giao thông đối

với các tuyến đường hiện hữu và khắc
phục tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa
ngõ phía Đông.

Hiện nay, từ KĐT Cát Lái, cư dân chỉ
mất 15 phút để di chuyển vào Quận 1,
9 phút để đến Phú Mỹ Hưng.

Dự án cầu thay phà Cát Lái với điểm
đầu dự án tại ngã tư đường D (KCN
Cát Lái) với Nguyễn Thị Định, Quận
2; điểm cuối tại đường Lý Thái Tổ (TP.
Nhơn Trạch, Đồng Nai) với tổng mức
đầu tư đến 5.717 tỷ đồng. Cầu Rạch
Chiếc GĐ1 với 4 làn xe khép kín dần
đường Vành đai 2, tạo ra mạng lưới
giao thông hoàn chỉnh kết nối giữa
KCN cao TP.HCM với các cảng như
Cát Lái, Hiệp Phước… tạo thuận lợi hơn
nữa cho việc lưu thông giữa các tuyến.

Có thể thấy, nội khu Cát Lái đã thành
hình và mang diện mạo hoàn toàn mới
với đầy đủ những yếu tố mà một gia
đình trẻ đang cần như hạ tầng giao
thông hoàn thiện, công viên, cây xanh,
bệnh viện… đặc biệt là hệ thống trường
học chất lượng chuẩn quốc gia từ mẫu
giáo đến đại học, để người trẻ có thể
an tâm rằng, trong lúc họ tập trung vào
công việc, con cái của họ cũng được
giáo dục tốt, có không gian chơi đùa
an toàn. Hiện nay từ Cát Lái, cư dân

TRÒ CHUYỆN CÙNG ÔNG LÊ HOÀNG CHÂU, CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM

KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2 LÀ LỰA CHỌN
AN CƯ LÝ TƯỞNG CHO NGƯỜI TRẺ

“Khu Đông đang là một trong những nơi trọng điểm về phát triển đô thị của
TP.HCM, và trong khu Đông, tôi nhận thấy KĐT Cát Lái, Quận 2 chính là lựa chọn
lý tưởng cho việc an cư của các gia đình trẻ. Lý do thứ nhất là sự thuận tiện về mặt
giao thông, đa phần người trẻ đều làm việc ở khu vực trung tâm, trong khi đó, nhờ
sự đầu tư mạnh mẽ về mặt hạ tầng, hiện nay từ Cát Lái, người dân chỉ mất khoảng
15 phút để đến được nơi làm hay cũng rất dễ dàng di chuyển đến các tỉnh phía
Đông và phía Tây.
Lý do thứ hai chính là tài chính. Nếu so với các khu vực khác ở khu Đông, giá nhà
ở KĐT Cát Lái còn rất mềm, trong khi chất lượng sống lại tương đương hoặc cao
hơn. Phải biết Cát Lái là một KĐT được quy hoạch rất bài bản với đầy đủ trường
học, bệnh viện, tòa án, siêu thị, khu vui chơi, mua sắm... Chưa kể, mật độ cây
xanh ở đây lên đến 7m2/người, tất cả các dự án nhà ở đều được quy hoạch công
viên cây xanh kèm theo, không thua gì Nam Sài Gòn”.
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Tín hiệu vui mới đây là cầu vượt – hầm chui rẽ trái tại nút giao Mỹ
Thủy dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2017, vượt tiến độ 3 tháng.
Bên cạnh đó, cầu Cát Lái, cầu nối Đảo Kim Cương và KDC Thạnh Mỹ
Lợi… cũng sẽ hứa hẹn thay đổi bộ mặt và tầm vóc KĐT Cát Lái

chỉ mất 2 phút để đưa con đi học, chỉ
8-10 phút để tiếp cận hệ thống tiện ích
cao cấp không thua kém khu trung tâm
như Mega Market, Parkson Cantavil,
Big C, Vincom Mega Mall, Australian
International School…
Nhờ quy hoạch bài bản và không
ngừng hoàn thiện về hạ tầng lẫn tiện
ích, KĐT Cát Lái sớm được nhiều người
mua trẻ chọn làm nơi an cư. Hiện tại,
Cát Lái đã có khoảng 1.200 hộ gia đình
đang sinh sống. Năm 2017, 2018 sẽ
tiếp tục có 550 hộ gia đình tại Citihome,
gần 200 hộ gia đình của Citibella, 800
hộ gia đình tại Citisoho sẽ được nhận
nhà và chuyển đến nhanh chóng. Một
số khu dân cư khác trong khu vực này
như Gia Cát, Ninh Giang… với hơn 300
sản phẩm cũng đã được người mua
đón nhận.
Trong đó, không thể không kể đến dự
án khu căn hộ đương đại dành cho
những người trẻ CitiEsto do nhà phát
triển Kiến Á tiếp tục đầu tư phát triển
tại khu vực này. Theo kế hoạch, sẽ

có hơn 500 hộ gia đình nhanh chóng
đón nhận và “gia nhập” vào một cộng
đồng cư dân văn minh và năng động
tại khu vực này - những người đang

muốn tìm kiếm một không gian sống
khác biệt nhưng vẫn không tách rời
các tiện ích hiện đại và đương nhiên
chỉ cách trung tâm 15 phút.

TRÒ CHUYỆN CÙNG ÔNG
BÙI TƯỜNG THỤY, TỔNG
GIÁM ĐỐC KIẾN Á GROUP
“Theo kế hoạch, trong vòng 5 năm tới,
mỗi năm Kiến Á sẽ phát triển khoảng
1.000 sản phẩm bao gồm căn hộ và nhà
thấp tầng tại KĐT Cát Lái, Quận 2. Cùng
với các dự án khu dân cư này, chúng tôi
sẽ góp phần cải tạo bộ mặt của khu vực
thông qua các hệ thống tiện nghi - tiện
ích chất lượng đi kèm và các công trình
xây dựng được thiết kế chăm chút và
chỉn chu, đảm bảo cả về chất lượng lẫn
thẩm mỹ. Nhìn xa một chút, chỉ vài năm
nữa, khi các dự án đã lên đầy đủ, Cát
Lái sẽ trở thành một KĐT đẹp và hiện đại
của Quận 2”.
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DIỆN MẠO MỚI CỦA KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2

VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI CÁT LÁI, QUẬN 2
9

10

8

3

1
2

4
6
5

1

Trung tâm thương mại

4

Trường mẫu giáo Sơn Ca

7

Tòa án tối cao

10

Câu lạc bộ

2

Bệnh viện

5

Trường tiểu học Mỹ Thủy

8

Sân vận động ngoài trời

11

Đại học Quản lý & Công nghệ Sài Gòn (SUMT)

3

Trường PTTH

6

Trường THCS Cát Lái

9

Cơ quan hành chính và bưu điện

VỊ TRÍ: NẰM TẠI PHÍA ĐÔNG, CỬA NGÕ QUẬN 2
DIỆN TÍCH: 152HA
QUY MÔ: 11.000 CĂN HỘ VÀ NHÀ THẤP TẦNG
DÂN SỐ: 50.000 NGƯỜI
MẬT ĐỘ CÂY XANH: 7M2/NGƯỜI
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QUY HOẠCH: ĐỒNG BỘ, BÀI BẢN & ĐẦY ĐỦ CÁC CHỨC NĂNG
• Hạ tầng: Cầu vượt hầm Thủ Thiêm, đường
Mai Chí Thọ, cao tốc
Long Thành – Dầu
Giây, vòng xoay Mỹ
Thủy đã khởi công…

• Tiện ích: Hệ thống trường học chuẩn
quốc gia từ mẫu giáo đến trung học,
bệnh viện, TTTM đã sẵn sàng phục vụ,
tòa án đã khởi công, Đại học UMT sắp
khởi công, TTTM & TTTDTT chuẩn bị xây
dựng, công viên trung tâm rộng 4ha…

• Kết nối: 15 phút đến
Quận 1, 9 phút đến
Phú Mỹ Hưng, 10
phút tiếp cận các tiện
ích liền kề như bệnh
viện, siêu thị, TTTM…

• Các khu dân cư văn
minh đang hình thành
nhanh chóng: Ventura,
Citibella,
Citihome,
Citisoho, Gia Cát,
Ninh Giang…

KĐT CÁT LÁI, QUẬN 2 ĐANG ĐÓN ĐẦU SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA NHỮNG
THỊ DÂN TRẺ TÌM KIẾM KHÔNG GIAN SỐNG CHẤT LƯỢNG & KHÁC BIỆT
• 2017: Hiện có khoảng 1.200 hộ gia đình
sinh sống và đón thêm 750 hộ gia đình tại
Citihome, Citibella...

• 2018: Tiếp tục đón
khoảng 800 hộ gia
đình Citisoho.

• 2020: Có thêm hơn 500 hộ gia đình CitiEsto
sẽ “gia nhập” vào cộng đồng cư dân văn
minh và năng động tại khu vực này.
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TIỆN ÍCH

Có gì

ở

COFFEE SHOP, PHÒNG TẬP GYM, TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ… LÀ NHỮNG TIỆN ÍCH KHÔNG
THỂ THIẾU DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ TẠI CITIESTO. KHỞI
ĐẦU NGÀY MỚI VỚI HƯƠNG CAFÉ NỒNG NÀN, CÙNG
BẠN BÈ THƯ GIÃN MUA SẮM VÀO NHỮNG DỊP CUỐI
TUẦN HAY REFRESH LẠI CƠ THỂ TẠI PHÒNG GYM
HIỆN ĐẠI… CÓ THỂ NÓI CUỘC SỐNG CỦA BẠN CHƯA
BAO GIỜ ĐƯỢC THƯ GIÃN ĐẾN THẾ.

30

WWW.CITIESTO.VN

WRITE THE FUTURE

31

TIỆN ÍCH

32

WWW.CITIESTO.VN

WRITE THE FUTURE

33

PHÁT TRIỂN BỞI

TIỆN ÍCH

mặt tiền
kiểu mới

Biệt thự

tại Quận 2
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VPKD: Block A - Tòa nhà Citihome, Số 1 đường 35-CL, KDC Cát Lái, P. Cát Lái, Quận 2
WWW.CITIESTO.VN

HOTLINE:

0911 868 038

WEBSITE: WWW.LAVILA.VN/DONGSAIGON
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Văn phòng giao dịch: Block B, tòa nhà Imperia An Phú,
số 5 đường Đông Tây 1, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
E: info@citiesto.vn | W: citiesto.vn | Hotline: 0911 88 22 38
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