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100% căn hộ đều sở hữu tầm nhìn
thoáng đãng, thu trọn các công trình
biểu tượng phía Tây Hà Nội: Keangnam 
Tower, JW.Marriott, Bảo tàng Hà Nội…�

02

Tòa tháp duy nhất được phát triển thành 
tòa Căn hộ Văn phòng Officetel với
siêu phẩm Dual-key phá vỡ mọi giới hạn 
đầu tư thông thường, mang lại giải pháp 
không gian cư trú – kinh doanh linh hoạt. �

03

Sở hữu “resort” trên không khoáng đạt,
mở ra những trải nghiệm sống thư thái 
giữa tâm điểm thành phố sôi động: bể bơi 
bốn mùa, khu thiền & yoga, sân chơi
trẻ em, vườn hoa cảnh quan,
điểm check-in ngắm thành phố...�

04

Bể bơi bốn mùa độc đáo 2 trong 1
rộng 300m2, nơi đắm mình thư giãn dưới 
làn nước ấm áp trong không gian hồ bơi
kín gió mùa lạnh hay tắm nắng thoáng mát 
nhờ hệ thống mái che trượt mở hiện đại. �

05

Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy 
“ngay dưới chân nhà” tại 4 tầng khối đế: 
trường mầm non quốc tế Vinschool,
khu thương mại sôi động, khu tập gym, 
không gian lounge ấm cúng,... đặc quyền 
dành riêng cho cư dân West Point.

06
07

Tạo lập cộng đồng cư dân văn minh,
đẳng cấp xứng tầm cùng với hàng loạt
khu đô thị của Vinhomes tại phía Tây
Hà Nội: Vinhomes Green Bay, Vinhomes 
Sky Lake, Vinhomes Smart City… và các 
cộng đồng người nước ngoài tại Làng
châu Âu, khu Hàn - Nhật của Mỹ Đình,
khu Nhật ở Đào Tấn…�

08

Vị trí vàng đắt giá giữa tâm điểm
hành chính - văn hoá - giải trí khu Mỹ Đình 
tại giao lộ 2 trục đường huyết mạch 
Phạm Hùng & Đỗ Đức Dục, mang lại những 
kết nối giao thông hoàn hảo.�

09

Tận hưởng dịch vụ 5 sao theo tiêu chuẩn 
vận hành khu đô thị Vinhomes và hệ thống 
an ninh, an toàn chuẩn mực: đội bảo vệ & 
camera an ninh đa lớp, kiểm soát
phân tầng thang máy, lối ra vào riêng cho 
căn hộ & văn phòng…�

10

Sẵn sàng đón chào những chủ nhân
thời thượng đầu tiên, với hệ thống
cảnh quan và tiện ích hoàn thiện, dự kiến 
bàn giao vào Quý II/2020.

Liên hệ tư vấn 

Siêu phẩm đầu tư
Dual key o�cetel
Dual Key (Căn hộ 2 chìa khoá) bản chất là một cặp hai căn hộ trong 
một, trong đó mỗi căn hộ riêng lẻ đều đáp ứng không gian sinh hoạt 
với đầy đủ chức năng phòng khách, khu bếp, phòng tắm.

Dual Key Officetel tại West 1 mang lại giải pháp an cư - đầu tư
phá vỡ mọi giới hạn thông thường tại tâm điểm phía Tây Thủ đô: 
không gian sống linh hoạt cho gia đình nhiều thế hệ; cho thuê 
homestay; cho thuê mở văn phòng đối với các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ; vừa ở kết hợp kinh doanh…

Lối vào chung

(*) Hình ảnh minh hoạ

ĐƯƠNG
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HÀ NỘI

Không gian 2

Không gian 1

westpoint.vinhomes.vn

vinhomeswestpoint.official

Lô đất HH, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐƯƠNG
ĐỖ ĐỨC DỤC

JW MARRIOTT

Tổng quan tòa West 1
Số tầng: 38 tầng

Số căn/sàn: 6-13 căn

8 thang máy | 3 tầng hầm để xe

Thời gian bàn giao (dự kiến): Quý II/2020

35,9 - 92,7 m2 

71,6 - 134,8 m2

81,8 -  221,8 m2

. 177 căn Officetel

. 204 căn Dual key Officetel

. 13 căn Duplex Officetel thông tầng

Các loại căn hộ (diện tích tim tường):

Sở hữu hệ sinh thái “Live-Work-Play” hoàn hảo, 
đáp ứng nhu cầu sống tận hưởng –
làm việc - giải trí dành cho các công dân
hiện đại giữa tâm điểm phía Tây Thủ đô. �



Tiện ích
    ngoài trời

TẦNG MÁI KHỐI ĐẾ
Sân tập GYM
Vườn hoa cảnh quan
Thảm cỏ đa năng
Đường dạo
Khu vực nghỉ chân
Ghế nghỉ ven đường

Vườn thiền/ Yoga
Đồi cỏ
Sân chơi trẻ em
Điểm check-in ngắm thành phố
Giàn hoa
Tiểu cảnh
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SÂN VƯƠN T�NG 1
Tiểu cảnh
Biểu tượng điểm nhấn
Sân chơi trung tâm
Đường dạo nội khu
Khu vực kỹ thuật

Mặt bằng tầng điển hình
tầng 2-37

Mặt bằng tầng 38
căn Duplex thông tầng
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Diện tích Duplex tầng 1

Diện tích Duplex tầng 2

Trường Mầm non quốc tế Vinschool 
Bể bơi bốn mùa 
Phòng tập gym
Phòng tập bóng bàn
Phòng tập đánh golf hoặc
phòng thể thao chức năng có thu phí
(do đơn vị bên ngoài vào khai thác)
Sảnh lounge
Phòng sinh hoạt cộng đồng
Siêu thị

Tiện ích 
    trong nhà
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Lối ra sân vườn

Thang xuống
bể bơi

Mái trượt bể bơi

Lối vào
Vinschool

Lối xuống
hầm gửi xe

Lối xuống
hầm gửi xeLối vào

căn hộ

Lối vào
căn hộ

Lối vào
căn hộ

Lối vào
khu TM

Lối vào
khu TM

Biển tên
dự án

Lối vào
khu TM

Lối vào
VP

Lối vào
VP

Lối ra sân vườn

B

ĐƯỜNG ĐỖ ĐỨC DỤC

Đ
Ư

Ờ
N

G
 P

H
Ạ

M
 H

Ù
N

G

OT-09

OT-08 OT-08A OT-06 OT-05 OT-05A OT-03

OT-02OT-01OT-10 OT
-11A

WEST 1


