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Bỏ lại bên ngoài những mệt nhọc, căng thẳng nói thành thị nhộn nhịp, D7 Villa là nơi để gia chủ tìm lại sự 

bình yên, ấm cúng bên người thân của mình. Đơn giản nhưng không đơn điệu, phá cách tạo nên dấu ấn 

riêng biệt là những gì 3A SIGNATURE mang đến trong tác tác phẩm D7 Villa tại Quận 7, Hồ Chí Minh.

 

Với lối kiến trúc đơn giản, hiện đại khi sử dụng những đường nét thẳng theo phương đứng và ngang một 

cách mạch lạc. D7 Villa toát lên nét đẹp tinh tế nhưng mạnh mẽ, gây ấn tượng mạnh về thị giác ở ngay lần 

đầu chiêm ngưỡng. Mặt trước của villa tạo điểm nhấn với 2 khối vuông chính, phụ bổ trợ cho nhau tạo sự 

bay bổng cho toàn bộ thiết kế.





Phong cách Tropical modern đã được đội ngũ 3A Signature đưa vào trong lối thiết kế 

lần này, mang đến một không gian hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và không gian nhiệt 

đới xanh mát. Dù các thành viên trong gia đình đang trò chuyện tại phòng khách, dùng 

cơm thân mật tại gian bếp ấm cúng hay thưởng thức tách cafe ngoài trời đều có thể 

hướng mắt ra ngoài tận hưởng quang cảnh thiên nhiên trong lành thông qua lớp kính 

cường lực.

Sự hòa hợp giữa nét hiện đại của ngôi biệt thự cùng thiên nhiên xanh mát bao quanh 

đã mang đến không gian sống thoải mái cho những thành viên trong gia đình. 3A Sig-

nature hy vọng, những tác phẩm của kiến của mình không chỉ là nơi để trở về mà còn là 

nơi tận hưởng cuộc sống của gia chủ đẳng cấp.


