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SỰ KHAN HIẾM
CĂN HỘ QUẬN 6

Quỹ đất tại quận 6 hiện đang trong 
tình trạng khan hiếm do hạ tầng, 
dân cư phát triển lâu đời, kết hợp 
với dân số và nhu cầu nhà ở mức 
cao.

 NÉT VĂN HÓA 
ĐẶC TRƯNG 
CỦA QUẬN 6

Quận 6 sở hữu Chợ Lớn với cộng 
đồng người Việt gốc Hoa đông 
đảo, được mệnh danh China Town 
lớn nhất Thế giới. Đến nay, cộng 
đồng cư dân quận 6 vẫn giữ 
nguyên nét văn hoá đặc sắc từ đời 
sống tinh thần đến phương thức 
kinh doanh độc đáo - những điều 
đã tạo nên một Chợ Lớn thịnh 
vượng, phồn hoa.

XU HƯỚNG
VIEW OUTSIGHT

Phần lớn người Việt, đặc biệt là giới 
trẻ sẽ thường lựa chọn các nhà 
hàng, quán cà phê view outsight 
thoải mái, thoáng đãng, nhộn nhịp 
và dễ dàng ngắm cảnh toàn thành 
phố

Kết hợp hoàn hảo 3 yếu tố trên, sự xuất hiện của D–Homme đánh trúng “tim đen” thị trườngKết hợp hoàn hảo 3 yếu tố trên, sự xuất hiện của D–Homme đánh trúng “tim đen” thị trường

D–HOMME: CĂN HỘ CHUẨN MAY ĐO CHO GIA ĐÌNH VIỆT
BẮT NHỊP TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG & ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG THỜI ĐẠI!
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SỐNG THEO

 “BANG HỘI”

CHUNG SỐNG 

“ TAM ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG”

CHÚ TRỌNG 

PHONG THỦY

TRUYỀN THỐNG 

ẨM THỰC

ĐỀ CAO 

BỮA CƠM GIA ĐÌNH

QUAN TÂM 

SỨC KHỎE

PHÒNG CHÁY

CHỮA CHÁY

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI QUẬN 6 – TP.HCM

- D-Homme -  Nơi hội tụ chuỗi tiện ích đẳng cấp, thiết kế. Dự án có quy mô 
cao nhất quận 6 với thiết kế  biểu tượng hình chữ Nhân  (人) độc đáo.

- Trung tâm thương mại – Phố đi bộ trên cao có kiến trúc “outsight” ấn tượng, 
view nhìn rộng thoáng như đang mua sắm, giải trí ngoài trời.

- Dự án đầu tiên đưa nước khoáng nhân tạo CO2 giúp cung cấp dưỡng chất 
cho da và tóc.

- Các tiện ích chú trọng chăm sóc mỗi thành viên gia đình, đặc biệt hướng 
đến sự an toàn, giáo dục trí tuệ và phát triển thể chất toàn diện cho con trẻ.

D – HOMME – THIẾT KẾ CHUYÊN BIỆT 
CHO TỪNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
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DUY NHẤT
SẮP TRIỂN KHAI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Q.6 TỔNG QUAN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: DHA Corp

Vị trí: Mặt tiền đường Hồng Bàng, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tổng diện tích: 5.264 m2

Mật độ xây dựng: 44%

Tổng sản phẩm: 485 căn

Quy mô dự án: 3 hầm + 5 tầng thương mại + 25 tầng căn hộ cao cấp

+ Loại 1 phòng ngủ: 49m2 (72 căn)

+ Loại 1 phòng ngủ + 1: 59m2 ( 50 căn)

+ Loại 2 phòng ngủ: 69m2 (279 căn)

+ Loại 3 phòng ngủ: 89m2 (50 căn)

+ Loại Dual key: 115m2 (chỉ 25 căn)

+ Loại Duplex 120m2 (chỉ có 9 căn)

+ Slot TM 10-20m2: từ tầng 1 đến tầng 5

+ Shophouse: 10 căn

Tư vấn thiết kế: Surbana SJ (Singapore)

Bàn giao dự kiến: Năm 2021

Sở hữu: Lâu dài với người Việt Nam và 50 năm với người nước ngoài

Quận 6
Hồ Chí Minh
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VỀ CHỦ ĐẦU TƯ DHA

DHA là một tập đoàn kinh tế đa ngành 
hùng mạnh, hoạt động chủ lực ở các lĩnh 
vực Y tế, Văn hóa, Thể thao và đặc biệt là 
Bất động sản

Về lĩnh vực Bất động sản, DHA chuyên 
phát triển đa loại hình bất động sản với các 
sản phẩm từ truyền thống như khu dân cư; 
văn phòng; trung tâm thương mại; bất động 
sản nghỉ dưỡng, đến các sản phẩm chuyên 
biệt hiện đại, đón đầu xu hướng như Cộng 
đồng dân cư với các tiện ích đột phá kết 
hợp ứng dụng công nghệ thông minh; 
Trung tâm khởi nghiệp tiện nghi, đa năng; 
Các tiểu khu/phố thương mại đặc thù; Bất 
động sản nghỉ dưỡng tích hợp tiện ích và 
công nghệ mới, đẳng cấp với tiêu chí   
VĂN MINH – TIỆN NGHI – SANG TRỌNG.

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Tiện ích đột phá
kết hợp ứng dụng công nghệ thông minh

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP
Tiện nghi, đa năng

TIỂU KHU / PHỐ THƯƠNG MẠI ĐẶC THÙ
Dẫn đầu xu thế mới

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG ĐA TIỆN ÍCH
Tích hợp tiện ích và công nghệ mới, đẳng cấp

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
Trải nghiệm mô hình

nghỉ dưỡng khác biệt

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Một điểm đến

cho mọi dịch vụ

VĂN PHÒNG
Không gian làm việc

hoàn hảo

KHU DÂN CƯ
Đô thị hiện đại

Cộng đồng văn minh
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Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ 30m, tại địa chỉ 765 
Hồng Bàng, D–Homme chiếm hữu mảnh đất vàng 
đắc địa ngay giao lộ phồn hoa nhất Chợ Lớn – 
Vòng xoay Cây Gõ. Vị trí này 15 năm nay không 
còn milimet đất nào để phát triển dự án và là mảnh 
đất vượng phong thủy bao đời của Sài Gòn xưa và 
nay.

Từ D-Homme, cư dân rất thuận tiện trong việc di 
chuyển đến các tiện ích đẳng cấp trong khu vực:

-  5  phút đến Chợ Bình Tây, Chợ Kim Biên, Chợ vải 
Soái Kình Lâm, Chợ An Đông

-  7 phút  đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại 
học Y Dược, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, Bệnh 
viện quốc tế C.I.H

-  10 phút  đến Công viên Đầm Sen và Công viên 
Phú Lâm

-  15 phút  đến Sân vận động Thống Nhất, Siêu thị 
Mega Market  

- 7 phút đến đại lộ Võ Văn Kiệt.  15 phút đến trung 
tâm quận 1

TÂM ĐIỂM GIAO THƯƠNG
VƯỢNG KHÍ SINH TÀI
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TIỆN ÍCH ĐỘC NHẤT
NÂNG NIU GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH

Đó là một không gian sống giao thoa 2 nét văn 
hóa Hoa – Việt, kết hợp với hệ thống tiện ích 
đẳng cấp và độc nhất thật sự!

Mỗi tiện ích tại D-Homme được may đo chuyên 
biệt cho từng thành viên trong gia đình, đem 
đến sự RIÊNG TƯ và HÒA HỢP trọn vẹn giữa 3 
thế hệ: sức khỏe cho ông và bố, sắc đẹp cho bà 
và mẹ, sự phát triển toàn diện cho con 

Hồ bơi chân mây điện phân đồngGym & Yoga

Vườn nướng BBQ

Aqua GymSpa thư giãn và làm đẹp

Sân tập dưỡng sinh

Hồ sục nước khoáng CO2 đẹp da và tóc 6



GIÁO DỤC VÀ ƯƠM MẦM TÀI NĂNG CHO TRẺ

Nhà trẻ tiêu chuẩn giáo dục quốc tế Hệ thống Phòng học Nhạc & Vẽ

Khu công nghệ 4D Khu Kính viễn vọng
Hồ bơi trẻ em
An toàn với nền sàn composite chống trơn trượt

Khu Raning Zone 7



TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI OUTSIGHT
PHỐ ĐI BỘ TRÊN CAO 
ĐẦU TIÊN TẠI TP.HCM

Loại hình này rất phổ biến tại nước ngoài với Opotics Valleys 
Walking Street (Hồng Kông), Birikey Market (Nga). Tuy nhiên ở 
Việt Nam, phố đi bộ trên không hoàn toàn mới lạ.

- Tổ hợp thương mại quy mô 5 tầng, rộng hơn 25.000 m2, khi 
hoàn thành sẽ là trung tâm shopping - ẩm thực - giải trí theo mô 
hình phố đi bộ trên cao đầu tiên của Tp.HCM, tái hiện lại một 
cách chân thực những con phố mua sắm giàu bản sắc của Chợ 
Lớn trên cao.

- Điểm nhấn của dự án là khu ẩm thực trên tầng 5. Đây là nơi 
hội tụ tinh hoa ẩm thực của cả Chợ Lớn với hàng chục các nhà 
hàng ẩm thực trứ danh như: Vịt tiềm thuốc bắc, các tiệm Mỳ 
Gia, các loại chè thuốc bắc, các nhà hàng Dimsum, nhà hàng 
Tứ Xuyên, Triểu Châu…

- Tầng 3 của D-Mall sẽ là con phố thời trang tái hiện lại những 
con phố thời trang tại Hồng Kông. Tầng 4 của D-Mall sẽ là thiên 
đường giải trí tại Quận 6 với: Rạp chiếu phim Imax hiện đại, khu 
Bowlling, khu vui chơi trẻ em, nhà sách,…
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THIẾT KẾ D–HOMME
CHUẨN “MAY ĐO” 
CHO NGƯỜI VIỆT

THIẾT KẾ MẶT NGOÀI
Thiết kế chữ Nhân 3 cánh: Thiết kế chữ 

nhân (人) độc đáo mang tính biểu tượng, 
lấy con người làm trọng tâm, tập trung mọi 
phúc khí đến các gia chủ. Hình thể kiềng 
ba chân tạo phong thái vững vàng, các góc 
của tòa nhà chỉa ra làm phong tỏa các 
nguồn khí xấu từ bên ngoài xâm nhập vào. 

Thiết kế ban công lượn sóng: Kiến trúc 
bên ngoài của D-Homme vô cùng “thời 
trang” khi tạo nên những đường lượn sóng 
mềm mại và tuyệt đẹp, tạo độ cong nhẹ 
giúp tụ khí và điều chỉnh dòng khí tốt lưu 
chuyển đều khắp mỗi căn hộ, giúp gia chủ 
đón thêm nhiều luồng gió thịnh vượng mới

Dát Led sang trọng: Toàn bộ các ban 
công đều được dát đèn Led rực rỡ, tạo độ 
đẳng cấp và nhận diện cao cho những chủ 
nhân danh giá
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THIẾT KẾ CĂN HỘ
Sử dụng màu sắc chủ đạo của Trung 

Hoa đương đại, 100% các căn phòng tại tất 
cả các căn hộ đều được tiếp sáng và gió 
tối đa theo phương ngang, hành lang rộng 
1m8 chuẩn 5 sao thông nhau đảm bảo khí 
tươi vào từng căn hộ, trần nhà cao 3m đúng 
chuẩn “nhà cao cửa rộng” của người Á 
Đông.

Đặc biệt, phòng bếp kín đảm bảo mùi 
thức ăn không ám vào phòng khách hay 
phòng ngủ.

CĂN HỘ 1PN

CĂN HỘ 1PN + 1

CĂN HỘ 2PN 10



CĂN HỘ 3PN

CĂN HỘ DUAL KEY

CĂN HỘ DUPLEX 11



PHÒNG BẾP
 NƠI VUN ĐẦY TỔ ẤM VIỆT

Sàn nước: Thấu hiểu văn hóa chuẩn bị 
nguyên liệu nấu cơm (nhặt rửa rau, làm thịt, cá) 
ngay trên sàn nhà của những người Việt gốc 
Hoa, D–Homme đã tỉ mỉ trang bị loại sàn nước 
khác với sàn gạch hay sàn gỗ thông thường tại 
hầu hết các dự án. 

Không chỉ chịu nước tối ưu mà loại sàn này 
còn chống nấm mốc, sụt lún, chống trơn trượt và 
vi khuẩn gây hại, và không bị bong tróc gây ảnh 
hưởng đến tính thẩm mỹ.

Bếp đóng: Gian bếp đóng riêng biệt vì người 
Á Đông vốn coi trọng bữa cơm gia đình và ngại 
việc người khác nhìn trực diện vào gian bếp.

Phân loại rác tại nguồn: 3 học rác riêng 
được thiết kế âm tường ngay khu vực nấu nướng 
không những đảm bảo tính thẩm mỹ, vệ sinh và 
đón đầu xu thế thời đại

Điện dự phòng: Điện dự phòng cho tủ lạnh và 
bếp để bữa cơm gia đình không bao giờ bị trì 
hoãn.
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Nhà trẻ tiêu chuẩn giáo dục quốc tế

MẶT BẰNG TẦNG
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MẶT BẰNG TẦNG
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MẶT BẰNG TẦNG
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MẶT BẰNG TẦNG
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MẶT BẰNG TẦNG
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MẶT BẰNG TẦNG
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MẶT BẰNG TẦNG
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MẶT BẰNG CĂN HỘ
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MẶT BẰNG CĂN HỘ
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MẶT BẰNG CĂN HỘ

22



MẶT BẰNG CĂN HỘ
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TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY QUỐC TẾ

Hành lang chữa cháy thoáng rộng, thang 
thoát hiểm…đảm bảo cho mọi loại xe chữa 
cháy có thể tiếp cận tất cả các căn hộ, và 
dành riêng 4 căn hộ ở tầng 17 làm gian lánh 
nạn cho cư dân, chấp nhận bỏ đi rất nhiều 
diện tích để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho 
khách hàng.

Trong khi các dự án hiện tại thường có 12 
đến 15 căn hộ/sàn, cứ 4 căn hộ có 1 chỗ để 
xe ô tô, thì tại D–Homme, cuộc sống của chủ 
nhân được thăng hoa thật sự, tách biệt hoàn 
toàn khỏi những lo lắng thường nhật.

Dự án chỉ có 8 căn hộ trên một sàn, cứ 2 
căn hộ sở hữu 1 chỗ để xe ô tô. Mỗi tầng có 
cụm thang máy và thoát hiểm riêng biệt, đảm 
bảo tính riêng tư, thoải mái.

TÍNH RIÊNG TƯ & ĐẲNG CẤP
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BẢNG GIÁ 
VÀ PHƯƠNG THỨC

THANH TOÁN
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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

THANH TOÁN 50% NHẬN NHÀ

CHỦ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ LÃI SUẤT & ÂN HẠN NỢ GỐC ĐẾN KHI NHẬN NHÀ (TỐI ĐA 24 THÁNG)  

HỖ TRỢ 0% TRẢ NỢ TRƯỚC HẠN TRONG THỜI GIAN HỖ TRỢ LÃI SUẤT

CHÍNH THỨC NHẬN ĐẶT CHỖ MUA CĂN HỘ D – HOMME TỪ ĐẠI LÝ F1 CHÍNH THỨC – PHÚC HƯNG GROUP
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