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Căn hộ Tây Hà Tower giá từ 19,6 triệu đồng một m2

Tây Hà Tower nằm trên mặt đường Lê Văn Lương kéo dài, cách ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê
Văn Lương (Hà Nội) khoảng 200m. Dự án được xây dựng trên diện tích khu đất rộng gần
5.000m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 2.600m2, mật độ xây dựng 45%.

Phối cảnh dự án chung cư Tây Hà Tower. Thông tin dự án liên hệ: Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đ
Công trình cao 25 tầng (chưa bao gồm hai tầng hầm) trong đó có 5 tầng thương mại, dịch vụ,
hai tầng hầm và 300 căn hộ. Mỗi tầng có 16 căn hộ với các loại diện tích 114m2, 115m2,
117m2, 119m2... đến 127m2, được trang bị 6 thang máy tốc độ cao, 4 thang bộ.

Tây Hà Tower nằm trong khu đô thị mới Phùng Khoang, có hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng
bộ với các nhà trẻ và trường học rộng rãi, được bố trí sân chơi, cây xanh, tạo cảnh quan môi
trường xanh mát, gần gũi với thiên nhiên, tốt cho môi trường dạy và học.

Trong khu đô thị, các tuyến phố lớn được bố trí các tòa nhà cao tầng có chiều cao khác nhau
tạo nên nhịp điệu riêng cho từng tuyến phố. Xen kẽ là các khu biệt thự thấp tầng tạo nên sự đa
dạng về mặt không gian và cảnh quan.

Tiến độ thực tế dự án chung cư Tây Hà Tower vào ngày 2/7. Khách hàng tham khảo thông tin dự án
Nằm liền kề ngay công viên Hồ Mễ Trì, Tây Hà Tower tạo nên một không gian sống xanh mát
và tiện nghi
. Với ba đơn nguyên bố trí chạy dài theo
hai trục đường chính, khu dịch vụ văn phòng và khối nhà chung cư tận dụng được hầu hết ánh
sáng và thông số tự nhiên, tiết kiệm tối đa năng lượng tiêu thụ.
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Với 300 căn hộ chung cư, Tây Hà Tower đáp ứng được nhu cầu ở cho khoảng 1.200 người.
Cơ cấu căn hộ bố trí hợp lý với ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách, một phòng ăn
bếp nấu, khu lô gia…, phù hợp cho một gia đình ba thế hệ đảm bảo với chất lượng sống cao.
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