
V I L L A  B I Ê N  H Ò A
T R O P I C A L  M O D E R N



Tọa lạc tại thành phố Biên Hòa - nơi phố thị 
ồn ào đầy khói bụi. 99 villa vẫn là nơi hưởng 
thụ đúng nghĩa của gia chủ cùng người thân 
bên trong không gian xa hoa lộng lẫy hòa 
hợp cùng quang cảnh cây xanh mang đến sự 
bình yên. 

3A Signature gọi nơi đây là Nắng Ấm Villa bởi 
thiết kế không gian mở để những tia nắng ấm tự 
nhiên len lỏi vào nhà tạo nên không gian đầy sức 
sống. "Nắng ấm" còn là nơi để các thành viên 
trong nhà quây quần bên nhau sau những ngày 
làm việc mệt mỏi.

Vẻ đẹp của một căn nhà, không đơn giản là bề ngoài ai bước qua cũng có thể 

thấy, cảm giác tận hưởng thoải mái, sự ấm cúng bên trong căn nhà mới là điều 

chúng tôi mang đến cho khách hàng ”
“ 



Đề cao nét tinh tế đơn giản trong phong cách kiến trúc 
hiện đại, 3A Signature đã sử dụng những đường nét 
phương thẳng đứng đầy mạnh mẽ kết hợp hài hòa cùng 
khối hình học bất đối xứng tạo nên dấu ấn khác biệt cho 
tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, đưa cây xanh vào 
không gian sống lại tạo thêm cảm giác bình yên, mát mẻ 
cho gia chủ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Những chiếc gỗ lam được thiết kế khéo léo tạo không 
gian mở để người bên trong nhà dễ dàng quan sát ra 
phía ngoài, nhưng lại hạn chế tầm nhìn người bên ngoài 
nhìn vào. Một chi tiết nhỏ tạo lên không gian riêng tư 
của gia đình nhưng vẫn đảm bảo thoáng mát chẳng hề 
có chút gò bó.


