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ĐỘT PHÁ

KIẾN TẠO 
ĐẶC QUYỀN



Hiện tượng cực quang, Na Uy

Hẻm núi Antelope, Mỹ

Hang Sơn Đoòng, Việt Nam

Thủ đô Hà Nội, Việt Nam

Thành phố New York, Mỹ MỌI ĐÔ THỊ
ĐỀU ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA

BỞI ÁNH SÁNG

MỌI TUYỆT TÁC NGHỆ THUẬT
ĐỀU ĐƯỢC DẪN LỐI
BỞI ÁNH SÁNG



LẦN ĐẦU TIÊN 
XUẤT HIỆN TẠI HÀ NỘI



MỘT BIỂU TƯỢNG KIẾN TRÚC
LẤY CẢM HỨNG
 TỪ ÁNH SÁNG



Lấy cảm hứng từ những đô thị đầy màu sắc
cho đến các tuyệt tác nghệ thuật thiên nhiên

vĩ đại, thiết kế ánh sáng tại Lancaster Luminaire
là sự tổng hòa giữa những đường nét tinh tế và
công năng sử dụng. Một bản hòa ca tuyệt hảo,

thu hút mọi ánh nhìn bất kể ngày đêm.

THIẾT KẾ
ÁNH SÁNG



ẨN MÌNH
TRONG TỪNG
ĐƯỜNG NÉT

Mỗi chi tiết trong căn hộ đều được lồng ghép 
các yếu tố ánh sáng, làm bật lên không gian 

sang trọng, tinh tế và đầy tính mỹ thuật. 
Khơi nguồn cảm hứng sống thịnh vượng.



PHÒNG
KHÁCH

KHÔNG 
GIAN
BẾP

PHÒNG
NGỦ



Mỗi căn hộ đều được thiết kế với 
chiều cao lên đến 3.8m cùng hệ thống 
cửa kính liền từ trần đến sàn giúp
lấy sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn 
đắt giá về phía trung tâm Hà Nội.

KHÔNG GIAN SỐNG
THƯỢNG LƯU



TRẢI NGHIỆM
TIỆN ÍCH

XỨNG TẦM
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Lancaster Luminare là một trong những dự  án căn hộ 
cao cấp duy nhất tọa lạc tại trục đường Láng với
quy hoạch mở rộng trong tương lai, có tiềm năng
vô cùng đắt giá ngay mặt tiền sông Tô Lịch. 

Đây là cung đường huyết mạch quan trọng nối liền 
4 quận lớn là Ba Đình - Đống Đa - Tây Hồ - Cầu Giấy, 
chỉ mất chưa đầy 20 phút di chuyển đến sân bay 
Nội Bài.

TÂM ĐIỂM KẾT NỐI
GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN

Bệnh viên Giao thông Vận tải Trung ương

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình



HỒ THỦ LỆ

GA METRO

HỒ TÂY
ĐƯỜNG CẦU GIẤY

HỒ GIẢNG VÕ

CẦU CỐTCẦU YÊN HÒA

LOTTE CENTER

LANCASTER HÀ NỘI
CAPITAL PLACE



KHUÔN VIÊN
CÂY XANH
RỘNG LỚN



KHÔNG GIAN XANH
GIỮA LÒNG HÀ NỘI
Địa điểm lý tưởng để tận hưởng những 

giai điệu thiên nhiên tươi mát, trong lành. 



Sảnh đón sang trọng
với thiết kế tinh tế cùng đội ngũ lễ tân

luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.

SẢNH ĐÓN
CƯ DÂN



Trung tâm thương mại tại Tamagawa, Tokyo được phát triển bởi Toshin Development

Khối đế thương mại cao cấp được quản lý
và vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản

từ Toshin Development.

KHU THƯƠNG MẠI
SANG TRỌNG





Lancaster Luminaire mang đến không gian làm việc
lý tưởng bằng cách tối ưu thiết kế, chức năng và

các tiện ích hiện hữu của tháp văn phòng.

HỆ THỐNG
VĂN PHÒNG

HẠNG A



Nơi kết nối, giao lưu và sẻ chia của những tâm hồn 
đồng điệu về phong cách sống.KHƠI NGUỒN

CẢM HỨNG



Tận hưởng trọn vẹn
không gian sống và làm việc

được tích hợp hoàn hảo.

SẢNH CƯ DÂN & 
BUSINESS LOUNGE



SẢNH TIỆC
CỘNG ĐỒNG

Một khu vực riêng biệt dành cho cư dân để tổ chức 
các buổi tiệc thân mật cùng gia đình hoặc bạn bè.

KHU VUI CHƠI
TRẺ EM

Không gian khai phá trí tưởng tượng
và nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ.



Sang trọng và tinh tế, một không gian tuyệt hảo 
trên đỉnh trời riêng dành cho cộng đồng tinh hoa 
Lancaster Luminaire.

ĐẶC QUYỀN 
TRÊN ĐỈNH TRỜI RIÊNG



SKY POOL



SKY GYM & YOGA

SKY LOUNGE

SKY
   BBQ



CHUẨN MỰC SỐNG
CAO CẤP

 VÀ TINH TẾ



Hệ thống thang máy tốc độ cao 
được trang bị các nút bấm cảm biến
và đèn UV khử trùng giúp chủ nhân 

di chuyển đến căn hộ
nhanh chóng và an toàn.

HỆ THỐNG
THANG MÁY

HIỆN ĐẠI



Khu vực đỗ xe trang nhã được thiết kế 
đặc biệt dành riêng cho phái đẹp.

Tích hợp công nghệ lọc bụi mịn hiện đại
giúp nâng cao chất lượng không khí.

Tiết kiệm điện năng so với máy điều hòa
thông thường.

Không sử dụng hệ thống dàn nóng
trên ban công để tối ưu diện tích sử dụng.

LADY 
PARKING

HỆ THỐNG
ĐIỀU HÒA
CHILLER CAO CẤP



ÁNH SÁNG 
CỘNG ĐỒNG 

TINH HOA



Với mong muốn kiến tạo cuộc sống đáng sống, đội ngũ 
vận hành Lancaster Management đã dành nhiều năm 
nghiên cứu để cho ra mắt những dịch vụ chăm sóc đặc biệt, 
được cá nhân hóa để tăng tính trải nghiệm cho mọi cư 
dân đang sinh sống tại các tòa nhà Lancaster. 

Tận hưởng chuỗi tiện ích đặc quyền từ Lancaster Club 
cũng như các ưu đãi sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi 
Tập đoàn Trung Thủy.  

Tận hưởng các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho Quý hội 
viên Lancaster Club khi mua các sản phẩm bất động sản 
thế hệ tiếp theo.

Lancaster Club là kết tinh từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ
của Tập đoàn Trung Thủy cũng như hệ thống
Lancaster Management nhằm mang đến trải nghiệm
sống xứng tầm, nơi tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi. 
Hàng loạt dịch vụ đẳng cấp, chương trình ưu đãi cũng như 
chính sách đặc quyền được xây dựng “may đo” cho từng 
chủ nhân. 

“SỐNG XỨNG TẦM”

ĐẶC QUYỀN HỖ TRỢ

ĐẶC QUYỀN TRẢI NGHIỆM

ĐẶC QUYỀN ĐẦU TƯ



 Lancaster Management là thương hiệu dịch vụ quản lý được sáng lập vào năm 2007 
bởi Tập đoàn Trung Thủy, hiện đang là đơn vị quản lý vận hành cho khu căn hộ 
Lancaster Lê Thánh Tôn (Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh) và Lancaster Núi Trúc (Hà Nội).

Trong 14 năm hoạt động, Lancaster Management đã mang đến những trải nghiệm 
dịch vụ tốt nhất nhờ thấu hiểu sản phẩm và nhu cầu của khách hàng.

Quản lý và cho thuê căn hộ

Dịch vụ “bữa ăn tại nhà”

Vận hành & bảo trì tòa nhà

Hỗ trợ lắp đặt
trang thiết bị cho cư dân

Đóng gói, giao và
nhận hàng hoặc bưu phẩm

Cập nhật tình trạng 
căn hộ cho chủ sở hữu

Tư vấn lắp đặt và xây dựng 
bên trong căn hộ

Dịch vụ dọn dẹp
theo yêu cầu

DỊCH VỤ
CAO CẤP



ÁNH SÁNG 
TỪ NHỮNG 

THƯƠNG HIỆU 
UY TÍN



ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BỞI

Được thành lập từ năm 1995, Tập đoàn Trung Thủy luôn nỗ lực tạo ra
không gian sống đầy tính mỹ thuật và đảm bảo chất lượng, nâng cao

cuộc sống con người, duy trì giá trị bền vững cho thế hệ sau.

Tập đoàn Trung Thủy tự hào là thương hiệu phát triển bất động sản
hàng đầu với những dự án cao cấp được khách hàng tin chọn tại

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và không ngừng mở rộng hơn nữa.

LANCASTER HO CHI MINH
2007

LANCASTER HA NOI
2013

LANCASTER EDEN
2020

LANCASTER LUMMINAIRE
Quý 2/2021

LANCASTER LEGACY
Quý 4/2021

LANCASTER NAM Ô
Quý 2/2022

Toshin Development được thành lập từ năm 1963 bởi Tập đoàn Takashimaya.
Cho đến nay, Takashimaya vẫn là thương hiệu bách hóa thương mại giữ vị trí tiên phong,

ưu việt của Nhật Bản cả về chất lượng và hiệu quả kinh doanh thông qua sự đổi mới,
đa dạng hóa ngành nghề thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Toshin Development đang ngày càng củng cố vị thế khi mở rộng mạng lưới
trung tâm mua sắm trên toàn cầu. Với gần 60 năm kinh nghiệm, Toshin Development

đặt mục tiêu tạo nên một khu thương mại cao cấp ngay tại Lancaster Luminaire,
được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của Hà Nội.



Phong cách thiết kế của Vertical Studio được lấy cảm hứng 
từ “thời gian” và “không gian”, sự thấu hiểu về lịch sử, khí hậu, 
văn hóa và bối cảnh đã khơi gợi nên những ý tưởng khác biệt. 

Bên canh đó, Vertical Studio hiện đang là đối tác
của nhiều doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới

như Quebec, Úc, Hoa Kỳ, Trung Quốc.

Land Sculptor Studio (LSS) được thành lập từ năm 2008 
bởi đội ngũ thiết kế dày dạn kinh nghiệm đến từ Thái Lan. 
Công ty đã thực hiện nhiều công trình cảnh quan cho một 
số dự án tiêu biểu tại Việt Nam như Naman Retreat Resort, 

Gamuda Gardens, Mia Resort Nha Trang, 
Sailing Club Nha Trang...

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ CẢNH QUAN

DKO tự khẳng định mình với vị trí hàng đầu trong lĩnh vực 
thiết kế nội thất nhờ sự trải nghiệm đa dạng với nhiều dự án, 

từ “bespoke residence” đến khách sạn sang trọng,
nội thất văn phòng, thiết kế đô thị và quy hoạch tổng thể 

quy mô lớn, tất cả là minh chứng cho tính linh hoạt
của đội ngũ thiết kế DKO. 

ASA Studios là đơn vị tư vấn thiết kế về ánh sáng với hơn
18 năm kinh nghiệm trong nghề. Công ty hiện đã thực hiện 
hơn 200 dự án tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới như 

JW Marriot Cam Ranh, Hilton Da Nang Hotel,
New World Sai Gon Hotel...

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ ÁNH SÁNG

LIGHTING DESIGN STUDIOS



ĐƠN VỊ KHÁC

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Coteccons là nhà thầu có năng lực quản lý cao, được rất nhiều chủ đầu tư tin tưởng 
hợp tác và từng thi công nhiều dự án tầm cỡ khu vực với chất lượng thẩm mỹ 

hoàn hảo như Hồ Tràm Strip, Vivocity, City Garden, Diamond Island...
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KHU THƯƠNG MẠI
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 E    Cổng chính

 A    Khu thương mại

 R    Lễ tân

P1    Bãi đỗ xe PCCC 

P2   Bãi đổ xe

 

1     Điểm đón khách chính

2    Lối vào cho cư dân

3    Cổng vào vườn sinh thái

4    Không gian xanh ngoài trời

5     Quảng trường

6    Đài cảnh quan

7    Khuôn viên xanh công cộng

8    Khu vực nghỉ ngơi   

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

E Cổng chính

A Khu thương mại

P1 Bãi đỗ xe PCCC

R Lễ tân

P2 Bãi đỗ xe

6 Đài cảnh quan

7 Tường cảnh quan

1 Điểm đón khách chính

5 Quảng trường

2 Lối vào cho cư dân

4 Không gian xanh ngoài trời

8

9

Khu vực nghỉ ngơi

Đài phun nước

3 Lối vào vườn sinh thái

MẶT BẰNG TỔNG THỂ
TẦNG TRỆT



MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 14

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH STUDIO 2 PHÒNG NGỦ+1DUAL KEY 3 PHÒNG NGỦ
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VĂN PHÒNG

1401 1402 1403 1404 1405 1406 14073BR-A 2BR+1 DUAL KEY 2BR+12BR+1 2BR+1 3BR-A

STUDIO

STUDIO

STUDIO

DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 98,20 m² DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,20m² DT tim tường: 122,10 m²DT tim tường: 122,10m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 57,10m²

DT thông thủy: 92,00 m² DT thông thủy: 92,10 m² DT thông thủy: 91,90 m² DT thông thủy: 91,90 m²DT thông thủy: 92,10 m² DT thông thủy: 115,90 m²DT thông thủy: 116,80 m²

DT thông thủy: 44,40 m²

DT thông thủy: 46,00 m²

DT thông thủy: 50,90 m²

1408

1409

1410

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 15

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH
STUDIO 2 PHÒNG NGỦ+1

STUDIO + (2PN + 1) 3 PHÒNG NGỦ
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VĂN PHÒNG

1501 1502 1503 1504 1505 1506 15073BR-A 2BR+1 STUDIO 2BR+1STUDIO + (2BR+ 1) 2BR+1 3BR-A

STUDIO

STUDIO

STUDIO

DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 148,20 m² DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 49,40 m² DT tim tường: 122,10 m²DT tim tường: 122,10 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 57,10 m²

DT thông thủy: 92,00 m² DT thông thủy: 139,00 m² DT thông thủy: 91,90 m² DT thông thủy: 91,90 m²DT thông thủy: 45,20 m² DT thông thủy: 115,90 m²DT thông thủy: 116,80 m²

DT thông thủy: 44,40 m²

DT thông thủy: 46,00 m²

DT thông thủy: 50,90 m²

1508

1509

1510



KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH
STUDIO 2 PHÒNG NGỦ+1

STUDIO + 2PN + 1 3 PHÒNG NGỦ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 16

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

1601 1602 1604 1605

1603

1606 1607 16083BR-A

STUDIO

STUDIO 2BR+1 2BR+1 3BR-A

STUDIO

STUDIO

STUDIO

DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 49,40 m² DT tim tường: 98,40 m²

DT tim tường: 49,40 m²

DT tim tường: 122,10 m²DT tim tường: 122,10 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 57,10 m²

DT thông thủy: 91,90 m²DT thông thủy: 92,00 m² DT thông thủy: 45,20 m² DT thông thủy: 91,90 m²

DT thông thủy: 45,20 m²

DT thông thủy: 115,90 m²DT thông thủy: 116,80 m²

DT thông thủy: 44,40 m²

DT thông thủy: 46,00 m²

DT thông thủy: 50,90 m²

1609

1610

1611

2BR+ 1 2BR+ 1
DT tim tường: 98,40 m²
DT thông thủy: 92,10 m²

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 17

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH STUDIO 2 PHÒNG NGỦ+1DUAL KEY 3 PHÒNG NGỦ

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

1701 1702 1703 1704 1705 1706 17073BR-A 2BR+1 DUAL KEY 2BR+12BR+1 2BR+1 3BR-A

STUDIO

STUDIO

STUDIO

DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 98,20 m² DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,20m² DT tim tường: 122,10 m²DT tim tường: 122,10 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 57,10m²

DT thông thủy: 92,00 m² DT thông thủy: 92,10 m² DT thông thủy: 91,90 m² DT thông thủy: 91,90 m²DT thông thủy: 92,10 m² DT thông thủy: 115,90 m²DT thông thủy: 116,80 m²

DT thông thủy: 44,40 m²

DT thông thủy: 46,00 m²

DT thông thủy: 50,90 m²

1708

1709

1710



MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 18

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH STUDIO 2 PHÒNG NGỦ+1 4 PHÒNG NGỦ

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

1801

1802 1804

1803 18061805 1807 18084BR

STUDIO STUDIO

STUDIO 2BR+12BR+1 STUDIO 4BR

STUDIO

STUDIO

STUDIO

DT tim tường: 178,20 m²

DT tim tường: 49,10 m²

DT tim tường: 49,40 m²

DT tim tường: 49,40 m²

DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,40 m² DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 177,70 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 49,80 m²

DT tim tường: 57,10 m²

DT thông thủy: 170,50 m²

DT thông thủy: 45,00 m²

DT thông thủy: 45,50 m²

DT thông thủy: 45,50 m²

DT thông thủy: 92,10 m²DT thông thủy: 92,40 m² DT thông thủy: 44,80 m² DT thông thủy: 169,60 m²

DT thông thủy: 44,50 m²

DT thông thủy: 46,00 m²

DT thông thủy: 50,60 m²

1809

1810

1811

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 19

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH
STUDIO 3 PHÒNG NGỦ

2 PHÒNG NGỦ+1 4 PHÒNG NGỦ

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

1901 1903

1902 1904

19061905 1907 19084BR

STUDIO

STUDIO

STUDIO

2BR+12BR+1 STUDIO 4BR

3BR-B

DT tim tường: 178,10 m²

DT tim tường: 49,10 m²

DT tim tường: 49,40 m²

DT tim tường: 49,40 m²

DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,20 m² DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 176,30 m²

DT tim tường: 156,40 m²

DT thông thủy: 170,50 m²

DT thông thủy: 45,00 m²

DT thông thủy: 45,50 m²

DT thông thủy: 45,50 m²

DT thông thủy: 92,10 m²DT thông thủy: 92,40 m² DT thông thủy: 44,80 m² DT thông thủy: 170,00 m²

DT thông thủy: 146,20 m²

1909



MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 20

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH
STUDIO

DUALKEY 3 PHÒNG NGỦ

2 PHÒNG NGỦ+1

4 PHÒNG NGỦ

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

2001 20032002 20052004 2006 20074BR DUALKEYSTUDIO 2BR+12BR+1 STUDIO 4BR

3BR-B

DT tim tường: 178,20 m² DT tim tường: 98,20 m²DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,20 m² DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 177,70 m²

DT tim tường: 156,40 m²

DT thông thủy: 170,50 m² DT thông thủy: 92,40 m²DT thông thủy: 45,00 m² DT thông thủy: 92,10 m²DT thông thủy: 92,40 m² DT thông thủy: 44,80 m² DT thông thủy: 169,60 m²

DT thông thủy: 146,20 m²

2008

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 21

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH
STUDIO

DUALKEY

2 PHÒNG NGỦ+1

4 PHÒNG NGỦ

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

2101 21032102 21052104 2106 21074BR DUALKEYSTUDIO 2BR+12BR+1 STUDIO 4BR

2BR+1

STUDIO

DT tim tường: 178,20 m² DT tim tường: 98,20 m²DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,20 m² DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 177,70 m²

DT tim tường: 99,60 m²

DT tim tường: 57,10 m²

DT thông thủy: 170,50 m² DT thông thủy: 92,40 m²DT thông thủy: 45,00 m² DT thông thủy: 92,10 m²DT thông thủy: 92,40 m² DT thông thủy: 44,80 m² DT thông thủy: 169,60 m²

DT thông thủy: 90,60 m²

DT thông thủy: 50,60 m²

2108

2109



MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 22;24;25

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

2201 22032202 22052204 2206 22074BR DUALKEYSTUDIO 2BR+12BR+1 STUDIO 4BR

3BR-B

DT tim tường: 178,20 m² DT tim tường: 98,20 m²DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,20 m² DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 177,70 m²

DT tim tường: 156,40 m²

DT thông thủy: 170,50 m² DT thông thủy: 92,40 m²DT thông thủy: 45,00 m² DT thông thủy: 92,10 m²DT thông thủy: 92,40 m² DT thông thủy: 44,80 m² DT thông thủy: 169,60 m²

DT thông thủy: 146,20 m²

2208

CHÚ THÍCH
STUDIO

DUALKEY 3 PHÒNG NGỦ

2 PHÒNG NGỦ+1

4 PHÒNG NGỦ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 23

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH STUDIO 2 PHÒNG NGỦ+1 4 PHÒNG NGỦ

Đ
ư

ờn
g

 L
án

g

VĂN PHÒNG

2301 2303

2302 2304

23062305 2307 23084BR STUDIO

STUDIO STUDIO

2BR+12BR+1 STUDIO 4BR

2BR+1

STUDIO

DT tim tường: 178,20 m²

DT tim tường: 49,10 m²

DT tim tường: 49,40 m²

DT tim tường: 49,40 m²

DT tim tường: 98,40 m²DT tim tường: 98,20 m² DT tim tường: 49,10 m² DT tim tường: 177,70 m²

DT tim tường: 99,60 m²

DT tim tường: 57,10 m²

DT thông thủy: 170,50 m²

DT thông thủy: 45,00 m²

DT thông thủy: 45,50 m²

DT thông thủy: 45,50 m²

DT thông thủy: 92,10 m²DT thông thủy: 92,40 m² DT thông thủy: 44,80 m² DT thông thủy: 169,60 m²

DT thông thủy: 90,60 m²

DT thông thủy: 50,80 m²

2309

2310



MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
MẶT BẰNG TẦNG 26

Đ
ư

ờn
g
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án

g

2601 2602

2605

2603PH1 PH2

PH5

PH3

PH4

DT tim tường: 289,50 m² DT tim tường: 198,80 m²

DT tim tường: 273,00 m²

DT tim tường: 264,70 m²

DT tim tường: 225,40 m²

DT thông thủy: 283,10 m² DT thông thủy: 192,60 m²

DT thông thủy: 261,60 m²

DT thông thủy: 254,40 m²

DT thông thủy: 216,30 m²

2604

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH
PENTHOUSE 01

PENTHOUSE 03 PENTHOUSE 04

PENTHOUSE 02

PENTHOUSE 05



BẮC

TẦNG 14-25

SÔ
N

G
 T

Ô
 L

ỊC
H

14-2502STUDIO 49,40 m2 45,20 m2
LOẠI CĂN HỘ MÃ CĂN HỘ TẦNG DT TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
STUDIO

Đ
ườ

ng
 L

án
g

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

BẮC

TẦNG 14-25

SÔ
N

G
 T

Ô
 L

ỊC
H

14-2503DUAL KEY 98,40 m2 92,00m2
LOẠI CĂN HỘ MÃ CĂN HỘ TẦNG DT TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
DUAL KEY

Đ
ườ

ng
 L

án
g

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.



14-25022BR+1 98,20 m2 92,10 m2
LOẠI CĂN HỘ MÃ CĂN HỘ TẦNG DT TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
2 PHÒNG NGỦ+1

TẦNG 14-25

SÔ
N

G
 T

Ô
 L

ỊC
H

BẮC
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ườ

ng
 L
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g

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

14-17022BR+1 98,20 m2 92,10 m2
LOẠI CĂN HỘ MÃ CĂN HỘ TẦNG DT TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
2 PHÒNG NGỦ+1

TẦNG 14-17
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Ô
 L
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BẮC
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KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.



TẦNG 14-17

SÔ
N
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Ô
 L
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H

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
3 PHÒNG NGỦ

14-17013BR-A
LOẠI CĂN HỘ MÃ CĂN HỘ TẦNG DT TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY

124,00 m2 120,30 m2

BẮC

Đ
ườ

ng
 L
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g

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.

TẦNG 22-25

SÔ
N

G
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Ô
 L
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H

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
3 PHÒNG NGỦ

22-25083BR-B
LOẠI CĂN HỘ MÃ CĂN HỘ TẦNG DT TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY

156,40 m2 146,20 m2

BẮC

Đ
ườ

ng
 L
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g

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.



TẦNG 18-25

SÔ
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H

18-25014BR 178,10 m2 173,90 m2
LOẠI CĂN HỘ MÃ CĂN HỘ TẦNG DT TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
4 PHÒNG NGỦ

BẮC

Đ
ườ

ng
 L

án
g

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan 
chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản 
đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.



Các tài liệu quảng cáo và tiếp thị của dự án Lancaster Luminaire đã được chuẩn bị trước khi hoàn thiện thiết kế và hoàn thành xây dựng. Hình ảnh và nội dung thông tin chỉ mang
tính chất minh họa. Tập đoàn Trung Thủy và các đơn vị liên quan không đảm bảo hoặc xác nhận các thông tin trong tài liệu này là chính xác. Các bên liên quan cần yêu cầu xác

nhận tính chính xác của thông tin và nên dựa vào các tài liệu Hợp Đồng mua bán chính thức. Tập đoàn Trung Thủy miễn trừ tất cả các điều kiện, điều khoản và đảm bảo phát sinh
từ tài liệu này và bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ đó. Tập đoàn Trung Thủy và các đơn vị tư vấn bảo lưu quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ

các đặc điểm, căn nhà, bản vẽ thiết kế hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
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www.luminaire.lancaster.com.vn

EXPERIENCE LOUNGE  
 Tòa nhà Lancaster Hà Nội, 20 Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội


