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Nơi giá trị nâng tầm đẳng cấp
Tổ hợp chung cư cao cấp tại Khu đô thị Tây Hồ Tây
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Trải rộng trên diện tích 186.3 hec-ta, Starlake là khu đô thị 
được quy hoạch tổng thể và thiết kế chỉnh chu dựa trên kinh 
nghiệm và ý tưởng của công ty phát triển bất động sản danh 
tiếng đến từ Hàn Quốc, Daewoo E&C, tạo nên sự kết hợp hài 
hòa giữa yếu tố kiến trúc xây dựng và yếu tố tôn trọng môi 
trường tự nhiên. 

Starlake hình thành nên một môi trường sống mới hoàn hảo: 
một ngôi nhà tiện nghi và xinh đẹp cho một mái ấm hạnh 
phúc. Các khu vực phục vụ sinh hoạt cộng đồng như gặp gỡ 
bạn bè và người thân, các tòa nhà văn phòng, trung tâm giáo 
dục, khách sạn và khu thương mại hiện đại. Bên cạnh đó là  
cảnh quan nên thơ với những hồ nước lấp lánh và công viên 
xanh mát.

Khu đô thị đẳng cấp 
                     và hiện đại
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Điểm đến cho những 
trải nghiệm sống 
sang trọng     
Tọa lạc trong khu đô thị Starlake, tổ hợp chung cư 
Starlake bao gồm 603 căn hộ cao cấp trong ba tòa tháp 
cao 24 tầng. Lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế nổi 
tiếng Hàn Quốc kết hợp với văn hóa Việt Nam, tổ hợp 
chung cư Starlake mang đến một nơi sống sang trọng 
xen lẫn sự yên bình trong một bức tranh tuyệt tác được 
sắp đặt giữa thủ đô. Tổ hợp chung cư Starlake là điểm 
lý tưởng để sống, làm việc, học tập và vui chơi, nơi vẻ 
đẹp hiện đại hòa quyện cùng với sự thanh bình của 
thiên nhiên giữa lòng Hà Nội.
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Trung tâm của sự hội tụ   
Tổ hợp chung cư Starlake sở hữu một vị trí chiến lược nối 
liền với không gian Hồ Tây, vị trí đắc địa nhất của Hà Nội và 
là nơi linh khí tụ hội, thế đất tốt lành để ở. Chỉ cách đường 
Hoàng Quốc Việt 5 phút đi bộ và 10 phút tới Hồ Tây. 

Starlake được kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng giao 
thông hiện đại của thành phố: chỉ với 25 phút tới sân bay 
quốc tế Nội Bài, 20 phút tới trung tâm Hà Nội và các trung 
tâm hành chính khác. Nằm trong trung tâm hành chính mới 
của thủ đô, nơi có 8 Bộ và cơ quan Chính phủ đặt trụ sở 
chính, và ngay sát khu biệt thự siêu sang Starlake, tổ hợp 
chung cư Starlake là nơi bạn có thể tìm thấy một giá trị sống 
mới giữa điểm hội tụ của các hoạt động văn hóa, kinh tế và 
hành chính.



8 9

Thế giới tiện nghi 
ngay ngưỡng cửa     
Được bao quanh bởi hàng loạt những tiện ích nghỉ 
dưỡng giữa không gian xanh mát, tổ hợp chung cư 
Starlake là một thế giới thanh bình và tiện nghi nằm 
ngay sát các trung tâm thương mại và khu vui chơi giải 
trí. Cùng thỏa sức mua sắm trong các cửa hàng thời 
trang, thưởng thức những món ăn ngon, thư giãn và vui 
đùa ngay trong khu đô thị mang phong cách Hàn Quốc 
lớn nhất Hà Nội. 

Lưu giữ những phút giây đáng nhớ với bạn bè tại những 
bữa tiệc trong vườn BBQ hoặc giữ gìn vóc dáng cân đối 
khỏe mạnh ở trung tâm thể hình hay cùng gia đình tham 
gia các hoạt động tại khu thể thao ngoài trời. Starlake 
chính là nơi được thiết kế để tận hưởng một thế giới tiện 
nghi toàn diện tới gần bạn hơn.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
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Khi mùa hè đến, cùng đắm mình trong bể bơi mát 
lạnh, ngắm nhìn những đứa trẻ vui đùa dưới làn 
nước trong xanh bên hồ bơi trẻ em. Chạy bộ hoặc 
đạp xe dưới tán cây xanh mát rượi cũng mang lại 
cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn, xua tan đi 
những căng thẳng công việc thường ngày. 

Màn đêm buông xuống là lúc thưởng thức những 
giây phút lãng mạn tại các nhà hàng sang trọng 
nằm trong khu đô thị Starlake, hoặc cùng bạn bè 
rảo bước quanh hồ nước trong xanh ngay gần bên 
và hòa cùng với giai điệu của màn trình diễn nhạc 
nước lung linh huyền ảo.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
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Tiềm năng sinh lời tốt     
Sở hữu căn hộ tại tổ hợp chung cư Starlake mang lại nhiều cơ 
hội lớn với tiềm năng gặt hái các lợi ích đầu tư không ngừng 
gia tăng trong những năm tới, do đây là khu đô thị được phát 
triển toàn diện cuối cùng nằm ngay giữa 4 quận trung tâm 
thủ đô. 

Giá trị tiềm năng cho thuê lớn nhờ sở hữu vị trí đắc địa ngay 
trong trung tâm hành chính lớn của thủ đô, nơi giao thoa các 
hoạt động kinh tế, văn hóa với 25 tòa nhà văn phòng hạng A 
được quy hoạch và phát triển đồng bộ

Có tiềm năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt các 
nhà đầu tư tới từ Hàn Quốc.
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An toàn luôn là 
ưu tiên cao nhất   
Hệ thống an ninh 3 lớp được thiết lập đảm bảo an 
ninh tối đa cho khu căn hộ. Hệ thống phòng cháy 
chữa cháy hiện đại bậc nhất có khả năng cảnh báo 
sớm, chữa cháy liên động và tự động dập lửa sớm 
mà không cần sự can thiệp của con người.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
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Thiết kế tinh tế cho những 
trải nghiệm độc nhất
Thoải mái và sang trọng nghĩa là được tận hưởng những gì 
tốt nhất. Điều này thể hiện rõ ở từng căn hộ tại tổ hợp chung 
cư Starlake. Mỗi căn hộ được thiết kế hoàn hảo tới từng chi 
tiết, với những trang thiết bị nội thất đẳng cấp và không gian 
sắp đặt tinh tế, mang lại một không gian sống tuyệt vời nhất. 
Các khối nhà đều được bố trí chéo tạo ra những khoảng nhìn 
rộng cho mọi căn hộ. Thiết kế điển hình và linh động tạo ra 
những không gian mềm mại, giúp tối ưu hóa ánh sáng và gió 
vào từng căn hộ.
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Phòng khách và phòng ngủ nổi bật với thiết bị nội 
thất hiện đại nhất được cung cấp bởi các công ty 
nội thất danh tiếng Hàn Quốc. Phòng tắm là những 
nét đặc trưng tinh xảo của trang thiết bị vệ sinh 
Hàn Quốc, mang đến một cảm giác thư giãn và 
sang trọng chưa từng có. Bếp được thiết kế mang 
phong cách Hàn Quốc hiện đại và tiện nghi biến 
công việc bếp núc trở nên yêu thích và dễ dàng 
hơn bao giờ hết.

1918
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Tòa 901B

Tòa 901A Tòa 902

Tòa 903A

Tòa 903B

Căn hộ loại A
Diện tích tim tường: 101.80m2

Diện tích thông thủy: 91.25m2

Căn hộ loại B
Diện tích tim tường: 108.12m2

Diện tích thông thủy: 96.24m2

Căn hộ loại C
Diện tích tim tường: 110.00m2

Diện tích thông thủy: 98.08m2

Căn hộ loại D
Diện tích tim tường: 113.94m2

Diện tích thông thủy: 100.95m2

Căn hộ loại E
Diện tích tim tường: 124.97m2

Diện tích thông thủy: 109.82m2

Căn hộ loại F
Diện tích tim tường: 127.96m2

Diện tích thông thủy: 112.06m2

Căn hộ loại G
Diện tích tim tường: 128.75m2

Diện tích thông thủy: 113.21m2

Căn hộ loại H
Diện tích tim tường: 142.99m2

Diện tích thông thủy: 125.41m2

Căn hộ loại K
Diện tích tim tường: 177.41m2

Diện tích thông thủy: 154.54m2

Mặt bằng
Tổng thể
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T1 - T3 Tầng Thương mại T1 - T3 Tầng Thương mại
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T1 - T3 Tầng Thương mại

Tòa 902

Tầng Thể thao và Tiện ích
Tầng Thương mại

Tầng Thương mại
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Thiết kế tương tự căn hộ loại D (Hiện đã có căn hộ mẫu).

Hạng mục
Tiền sảnh: 3.91m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 43.16m2

Phòng ngủ chính: 16.23m2

Phòng ngủ 1: 11.54m2

Vệ sinh chính: 3.83m2

Vệ sinh chung: 3.41m2

Phòng thay đồ: 2.09m2

Ban công: 4.09m2

Phòng giặt: 2.99m2

Diện tích tim tường: 101.80m2 

Số căn hộ: 42
Số phòng ngủ: 2

Loại A
91.25m2



B

CC

24 25

Thiết kế tương tự căn hộ loại D (Hiện đã có căn hộ mẫu).Thiết kế tương tự căn hộ loại D (Hiện đã có căn hộ mẫu).

Mặt bằng căn hộ 
điển hình

Hạng mục
Tiền sảnh: 3.68m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 48.81m2

Phòng ngủ chính: 16.27m2

Phòng ngủ 1: 11.26m2

Vệ sinh chính: 3.86m2

Vệ sinh chung: 3.55m2

Phòng thay đồ: 1.85m2

Ban công: 3.85m2

Phòng giặt: 3.11m2

Diện tích tim tường: 108.12m2 

Số căn hộ: 21
Số phòng ngủ: 2

LoạiB
96.24m2

Hạng mục
Tiền sảnh: 6.76m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 43.94 m2

Phòng ngủ chính: 20.01m2

Phòng ngủ 1: 12.17m2

Vệ sinh chính: 4.07m2

Vệ sinh chung: 4.14m2

Ban công: 3.23m2

Phòng giặt: 3.76m2

Diện tích tim tường: 110.00m2 

Số căn hộ: 42
Số phòng ngủ: 2

LoạiC
98.08m2
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Hiện đã có căn hộ mẫu Thiết kế tương tự căn hộ loại F (Hiện đã có căn hộ mẫu).

Mặt bằng căn hộ 
điển hình

Hạng mục
Tiền sảnh: 5.13m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 49.49m2

Phòng ngủ chính: 16.59m2

Phòng ngủ 1: 10.29m2

Phòng ngủ 2: 11.82m2

Vệ sinh chính: 3.68m2

Vệ sinh chung: 3.93m2

Phòng thay đồ: 2.13m2

Ban công: 3.68m2

Phòng giặt: 3.08m2

Hạng mục
Tiền sảnh: 4.62m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 51.63m2

Phòng ngủ chính: 16.63m2

Phòng ngủ 1: 10.55m2

Vệ sinh chính: 3.79m2

Vệ sinh chung: 3.79m2

Phòng thay đồ: 1.99m2

Ban công: 4.26m2

Phòng giặt: 3.69m2

Diện tích tim tường: 124.97m2 

Số căn hộ: 84
Số phòng ngủ: 3

Diện tích tim tường: 113.94m2 

Số căn hộ: 84
Số phòng ngủ: 2

LoạiE
109.82m2

LoạiD
100.95m2
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Hiện đã có căn hộ mẫu Thiết kế tương tự căn hộ loại F (Hiện đã có căn hộ mẫu).

Mặt bằng căn hộ 
điển hình

Hạng mục
Tiền sảnh: 5.44m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 47.92m2

Phòng ngủ chính: 17.62m2

Phòng ngủ 1: 11.64m2

Phòng ngủ 2: 13.77m2

Vệ sinh chính: 3.99m2

Vệ sinh chung: 3.59m2

Phòng thay đồ: 2.34m2

Ban công: 4.26m2

Phòng giặt: 2.64m2

Hạng mục
Tiền sảnh: 4.95m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 48.86m2

Phòng ngủ chính: 18.55m2

Phòng ngủ 1: 10.68m2

Phòng ngủ 2: 10.58m2

Vệ sinh chính: 4.99m2

Vệ sinh chung: 3.97m2

Phòng thay đồ: 2.17m2

Ban công: 4.82m2

Phòng giặt: 2.49m2

Diện tích tim tường: 128.75m2 

Số căn hộ: 168
Số phòng ngủ: 3

Diện tích tim tường: 127.96m2 

Số căn hộ: 42
Số phòng ngủ: 3

LoạiG
113.21m2

LoạiF
112.06m2
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Hiện đã có căn hộ mẫuThiết kế tương tự căn hộ loại K (Hiện đã có căn hộ mẫu).

Mặt bằng căn hộ 
điển hình

Hạng mục
Tiền sảnh: 5.19m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 66.08m2

Phòng ngủ chính: 18.34m2

Phòng ngủ 1: 16.38m2

Phòng ngủ 2: 12.16m2

Phòng ngủ 3: 10.49m2

Nhà kho: 3.60m2

Vệ sinh chính: 4.36m2

Vệ sinh chung: 4.08m2

Vệ sinh 1: 3.35m2

Phòng thay đồ: 2.96m2

Ban công: 3.99m2

Phòng giặt: 3.56m2

Hạng mục
Tiền sảnh: 8.45m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 56.15m2

Phòng ngủ chính: 18.72m2

Phòng ngủ 1: 10.89m2

Phòng ngủ 2: 12.47m2

Vệ sinh chính: 4.48m2

Vệ sinh chung: 3.39m2

Phòng thay đồ: 3.27m2

Ban công: 4.61m2

Phòng giặt: 2.98m2

Diện tích tim tường: 177.41m2 

Số căn hộ: 38
Số phòng ngủ: 4

Diện tích tim tường: 142.99m2 

Số căn hộ: 76
Số phòng ngủ: 3

LoạiK
154.54m2

LoạiH
125.41m2
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Thiết kế tương tự căn hộ loại K (Hiện đã có căn hộ mẫu).

Mặt bằng căn hộ 
điển hình

Hạng mục
Tầng 24
Phòng ngủ 2: 29.97m2

Phòng ngủ 3: 15.95m2

Vệ sinh 2: 4.94m2

Vệ sinh 3: 3.18m2

Phòng thay đồ 2: 2.23m2

Ban công 2: 4.61m2

Ban công 3: 8.17m2

Phòng sinh hoạt chung: 36.24m2

Hạng mục
Tầng 23
Tiền sảnh: 6.28m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 63.11m2

Phòng ngủ chính: 16.44m2

Phòng ngủ 1: 11.83m2

Nhà kho: 7.26m2

Vệ sinh chính: 6.36m2

Vệ sinh chung: 3.39m2

Phòng thay đồ 1: 3.85m2

Ban công 1: 4.61m2

Phòng giặt: 2.98m2

N 23-24
Diện tích tim tường: 265.92m2 

Số căn hộ: 4
Số phòng ngủ: 4

LoạiN
231.40m2
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OO

Thiết kế tương tự căn hộ loại K (Hiện đã có căn hộ mẫu).

Mặt bằng căn hộ 
điển hình

Hạng mục
Tầng 24
Phòng sinh hoạt chung: 38.45m2

Phòng ngủ 3: 18.07m2

Phòng ngủ 4: 13.48m2

Phòng ngủ 5: 10.70m2

Vệ sinh 3: 4.90m2

Vệ sinh 4: 3.71m2

Vệ sinh 5: 3.99m2 

Vệ sinh chung 2: 4.00m2

Phòng thay đồ 2: 3.72m2

Ban công 3: 3.99m2

Ban công 4: 3.54m2

Ban công 5: 12.20m2

Hạng mục
Tầng 23
Tiền sảnh + Phòng trưng bày: 8.15m2

Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 78,76m2

Phòng ngủ chính: 18.07m2

Phòng ngủ 1: 16.39m2

Phòng ngủ 2: 12.12m2

Phòng làm việc 1: 6.73m2

Vệ sinh chính: 4.90m2

Vệ sinh 1: 3.35m2

Vệ sinh chung 1: 4.08m2 

Nhà kho: 3.59m2

Phòng thay đồ 1: 3.72m2

Ban công 1: 3.99m2

Phòng giặt: 3.53m2

O 23-24
Diện tích tim tường: 334.42m2 

Số căn hộ: 2
Số phòng ngủ: 6

LoạiO
288.13m2
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KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY

Address. Khu Trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây
Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline. 1800 0003 / 0961 669 379
Facebook. www.facebook.com/starlake.deawooenc

www.starlake-hanoi.com

Lưu ý: Các hình ảnh minh họa thiết kế, nội thất hoàn thiện và tiện ích trong tài liệu này không phản ánh thực tế của dự án sau này. Tài liệu chỉ dùng với mục đích hướng dẫn và không miêu tả cụ thể, chính xác một vấn đề nào. 
Tất cả thông tin chi tiết, kế hoạch, mô tả và hình ảnh trong tài liệu này có thể sẽ được chủ đầu tư thay đổi theo thời gian và không là một phần của hợp đồng mua bán.


