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Your family deserves so much 
more. Here at The Habitat, we give 
you all the things you ever wanted  
in a home and more. Surround 
yourself with cooling greenery. Find 
tranquility with many excellent 
facilities that let you breathe. Enjoy 
the most spacious of interiors, 
which make sure that your family’s 
comfort is always well taken care 
of. With so many fun and exciting 
things to do and experience, every 
day is a surprise.

Created by RSP Architects 
(Singapore), The Habitat is jointly 
developed by VSIP, Sembcorp 
(Singapore) and MC Development 
Asia (parent company of Mitsubishi 
Corporation, Japan). Giving you a 
home whose quality and design you 
can always depend on. 

       

Gia đình bạn xứng đáng với những 
điều tốt đẹp nhất. Tại dự án The 
Habitat, chúng tôi mang đến cho 
cư dân hơn cả những tiện nghi cần 
thiết cho một ngôi nhà hạnh phúc và 
ấm cúng. Bao quanh ngôi nhà bạn là 
những mảng xanh tươi mát, những 
tiện ích được chăm chút đến từng chi 
tiết nhằm mang đến cho mỗi cư dân 
những phút giây thư giãn. Bên trong 
mỗi căn hộ là hệ thống nội thất được 
thiết kế một cách khoa học nhằm tối 
đa hóa không gian sử dụng và mang 
đến sự thoải mái cho cư dân. Mỗi 
ngày là một trải nghiệm mới mẻ với 
rất nhiều hoạt động thú vị và năng 
động. 

Dự án The Habitat tự hào là sản phẩm 
căn hộ được phát triển bởi các chủ 
đầu tư có thương hiệu và uy tín gồm 
công ty Liên doanh VSIP (chủ đầu 
tư khu công nghiệp VSIP), tập đoàn 
Sembcorp (tập đoàn phát triển hạ 
tầng hàng đầu Singapore) và MC 
Development Asia (trực thuộc tập 
đoàn Mitsubishi từ Nhật Bản) và được 
thiết kế bởi công ty Kiến trúc RSP từ 
Singapore. Uy tín và thương hiệu của 
các chủ đầu tư sẽ giúp gia đình bạn 
an tâm với chất lượng và thiết kế của 
dự án.

LIFE JUST GOT

BETTER



THE PERFECT 
PLACE TO CALL

HOME
Tọa lạc tại trung tâm tỉnh Bình Dương, The Habitat 

là dự án căn hộ duy nhất mang đến cuộc sống với 

ngập tràn các mảng xanh, nơi cư dân có thể thoải 

mái tản bộ và tận hưởng bầu không ý yên ả và 

trong lành để quên đi mọi tất bật. Một cuộc sống 

đáng mơ ước và không gì có thể tốt đẹp hơn.

Located within the lively Binh Duong district,  
The Habitat is a home like no other. The unique 

home gives you the chance to live within lush 
greenery. Feel free to take a stroll each day amidst 

its calming surroundings to get away from it all. 
Life doesn’t get any better than this.
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SURROUND  

YOURSELF  
WITH CONVENIENCE

B i n h  D u o n g

HO CHI MINH CITY

Mọi tiện ích trong tầm tay. Xung quanh The Habitat 
là tất cả những tiện ích để gia đình bạn tận hưởng 

một cuộc sống phong phú hơn. Đó là trung tâm 
thương mại Aeon Mall, nơi đáp ứng mọi nhu cầu 

mua sắm và ẩm thực với hệ thống các thương hiệu 
đẳng cấp và các nhà hàng sang trọng. Mọi nhu cầu 

học tập của thế hệ tương lai cũng sẽ được đáp ứng 
một cách thuận tiện với hệ thống các trường học 

trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Sân Golf Sông 
Bé ngay đối diện dự án sẽ thỏa mãn đam mê của 

những tín đồ của bộ môn golf với khoảng cách chưa 
đầy 1 km. Trong bán kính 5 km từ The Habitat, cư 

dân có thể thỏa mãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
với hệ thống bệnh viện, phòng khám trong nước và 

quốc tế. 

The best part of living at The Habitat is that you are 
surrounded by a host of exciting amenities. Get all 

the things you need at the nearby Aeon Shopping 
Mall, where you can shop to your heart’s content 

and enjoy many good bargains, as well as discover 
many nice restaurants for dining. Find many 

good schools within the area, such as Singapore 
Montessori’s MMI Kindergarten, to take care of your 

child’s education.  For golf enthusiasts, tee off at the 
Song Be Golf Resort, found just around the corner. 

It is also close to many hospitals to attend to all your 
medical needs. 

*map not drawn to scale

Huu Nghi

Binh Hoa 



RELAX

THE 
PERFECT
PLACE TO

Ngay trong khuôn viên dự án, The 
Habitat cung cấp những tiện ích độc 
đáo giúp cho cư dân có thể dành nhiều 
thời gian cho gia đình. Chỉ vài bước chân 
từ căn hộ, các thành viên gia đình và trẻ 
nhỏ có thể thoải mái tắm mát tại hồ 
bơi có chiều dài lên đến 25m. Bên cạnh 
đó cư dân có thể mời bạn bè và người 
thân tổ chức các bữa tiệc nướng ngoài 
trời ngay tại khu vực BBQ. Hoặc, thư 
giãn bên những cuốn sách hay tại khu 
vực sân vườn thoáng mát tại công viên 
trung tâm của dự án. Tại The Habitat, 
chúng tôi biến mỗi ngày trôi qua đều 
ngập tràn niềm vui và sự trải nghiệm. 

The Habitat offers you many unique 
facilities that let you spend more 
time with your family. Take a dip with 
your kids and friends at the 25-meter 
swimming pool, just a few steps away 
from your home. Invite guests over for 
gatherings and parties at your very 
own BBQ. Read a book and relax at the 
spacious central open lawn. Here at  
The Habitat, we see to it that every day 
is a fun and relaxing experience.
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Hãy tận hưởng sự thư thái trong tâm hồn với môi trường sống yên bình tại The 
Habitat. Ngay lúc này, gia đình bạn có thể có một cuộc sống hiện đại, nơi trẻ em 
có thể tự do vui đùa trong một môi trường an toàn và thoáng mát. Các thành 
viên trong gia đình sẽ thoái mái bên nhau khi đi bộ tại công viên trung tâm hoặc 
thư thái ngắm nhìn bầu trời đầy sao giữa đêm khuya bên trong một khu dân cư 
đẳng cấp được bảo vệ 24/7. 

Enjoy peace of mind upon living at The Habitat. Now, you and your family can 
live in an environment where the children can run free and enjoy the open 
spaces without worry.  You can even take evening walks with the family or just 
sit at the garden lawn to watch the stars till late in the comfort and safety of a 
gated community. Now, your kids can play freely outside your home whenever 
they want to.

PEACE
OF MIND
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* Bãi đậu xe sẽ được bố trí tại khu vực khác khi xây dựng các giai   
 đoạn sau.  

* The parking area will be relocated when new towers are added   
 in subsequent phases.

1. Cổng chính/ Phòng bảo vệ 

2. Sảnh đón có mái che

3. Khu sinh hoạt cộng đồng và   
 phòng tập gym

4. Hồ bơi

5. Hồ bơi trẻ em

6. Sàn tắm nắng

7. Sân cỏ ngoài trời

8. Khu vực BBQ 

9. Nhà lều

10. Sân chơi trẻ em

11. Sân sinh hoạt cộng đồng

12. Bãi đậu xe*

13. Sảnh thang máy

1. Main entrance/ Guard house

2. Sheltered drop-off area

3. Clubhouse and gym

4. Swimming pool 

5. Kids’ pool

6. Sun tanning pool deck

7. Central open lawn 

8. BBQ area 

9. Pavilion

10. Children’s playground

11. Activity plaza

12. Parking area*

13. Lift lobbies 

Tại The Habitat, chúng tôi trang bị hệ thống an 
ninh 3 lớp hoạt động liên tục suốt 24/24 nhằm 

đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân. Đó là 
hệ thống camera quan sát toàn bộ khuôn viên 

cùng hệ thống thang máy đi kèm với thiết bị 
kiểm soát an ninh bằng thẻ từ. Bên cạnh đó, tại 

lối vào duy nhất của dự án là cổng chào với trạm 
gác an ninh với lực lượng bảo vệ trực suốt ngày 

đêm.  

At The Habitat, we take care of you by building 
security features to make sure that your family 

is safe at all times. Located within a guarded, 
gated community, The Habitat provides you 

with CCTV cameras inside the premises and a 
card access controlled lift lobby. This ensures 

that your home is always well protected even 
when you are away. 



BASK IN  
MODERN  
COMFORT  
AND

SPACE
Với hệ thống nội thất hiện đại và các bố trí khoa học, các 
căn hộ tại The Habitat sẽ là những tổ ấm thực sự, nơi 

mang đến cho bạn những khoảng không gian tiện nghi 
và ấm cúng. Các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng 

tận hưởng không khí trong lành mỗi buối sáng với ban 
công riêng tại mỗi căn hộ nơi nhìn ra không gian rộng 

mở và xanh mát. Đây chính là tổ ấm đích thực của gia 
đình bạn.

Discover a home that gives you spacious comfort at all 
times. With its modern interiors and comfortable space, 

this is the home you have always wanted and more. Wake 
up each day to having your very own balcony that lets 

you enjoy attractive views of the lush landscaping and 
beyond. Your search for the perfect home ends here.

YOU CAN 
COUNT ON

SECURITY
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A space is never just a space. The Habitat gives 
you the freedom to design the space of your 

dreams. Now you don’t need to settle for just 
any space. Now is the time to make this space 

uniquely your own. It’s the perfect space to 
host fun gatherings with all your loved ones, as 

well as create the perfect abode where you can 
rest after a hard day’s work. 

Không gian và hơn thế nữa. Chúng tôi mang 
đến cho cư dân sự tự do trong việc thiết 

kế không gian riêng của mỗi gia đình. Đây 
chính là lúc kiến tạo không gian sống độc 

đáo duy nhất cho gia đình, là nơi niềm vui 
lan tỏa đến mỗi thành viên, nơi xua tan 

những mệt nhọc sau một ngày dài làm việc. 

SPACE
FOR THOUGHT 

Tại The Habitat, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu đa dạng của từng gia đình. Bên cạnh 
những căn hộ truyền thống, chủ đầu tư dự án còn mang đến loại hình căn hộ kép, 

đây là loại hình căn hộ đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Với căn hộ kép, gia 
đình với nhiều thế hệ có thể thoải mái tận hưởng không gian riêng nhưng luôn 

kề cận bên nhau. Loại hình căn hộ này cũng phù hợp để các gia đình có thể vừa 
ở, vừa cho thuê để có thêm nguồn thu nhập. Mọi thứ đều có thể tại The Habitat.

At The Habitat, we understand the ever-changing needs of your family. We 
offer flexible dual-key units, which are units that come with attached studio 

apartments. These dual-key units are designed for families who are living with 
their parents and at the same time, want to have their own privacy. This studio 

apartment comes with its very own living room and kitchen. Another benefit of a 
dual-key unit is that the studio apartment can also be rented out, to let you earn 

extra income. The possibilities are endless at The Habitat.

Family  
+  

Grandparents

Couple 
+  

Teenager

Family 
+  

Tenant

Couple 
+  

Tenant

DUAL-KEY  
CONCEPT

SẢN PHẨM
CĂN HỘ KÉP

Gia đình  
nhiều thề hệ

Gia Đình Có Con 
Trưởng Thành

Gia Đình Vừa Ở Vừa 
Cho Thuê

Vợ Chồng Trẻ Vừa Ở 
Vừa Cho Thuê
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ABOUT VSIP-SEMBCORP  
GATEWAY DEVELOPMENT CO. LTD

SPECIFICATIONS

LỐI VÀO / ENTRANCE 
Cửa chính / Main door 
Cửa gỗ chống cháy hoàn thiện bằng laminate 
Laminated fire-rated timber door

Sàn / Floor 
Gạch đồng chất (đánh bóng) 600x600 
Homogeneous tile (polished) 600x600

Chỉ tường / Skirting 
Gạch đồng chất (đánh bóng) 70x600 
Homogeneous tile (polished) 70x600

Tường / Wall 
Trát vữa và sơn nội thất hoàn thiện . 
Plaster with interior paint finish

Trần / Ceiling  
Sơn nội thất hoàn thiện . 
Interior paint finish 

Hệ thống điện / ELV system 
Tủ điện, công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây và vị 
trí đèn cho kết nối  
DB, switch, socket  provided. Lighting point provided, ready for 
connection

Thông tin liên lạc nội bộ / Telecommunications system 
Máy liên lạc với các căn hộ  
Audio intercom for apartments

PHÒNG KHÁCH / LIVING ROOM 
Cửa đi ra ban công ( nếu có) 
Door at living room facing balcony (if applicable):  
Cửa trượt nhôm kính. 
Aluminum-framed glazed sliding door with  
fixed panels

Cửa sổ/ Window 
Khung nhôm sơn tĩnh điện với kính an toàn  
Powder coated aluminium-framed laminated glazing

Sà / Floor 
Gạch đồng chất (đánh bóng) 600x600 
Homogeneous tile (polished) 600x600

Chỉ tường / Skirting 
Gạch đồng chất (đánh bóng) 70x600 
Homogeneous tile (polished) 70x600

Tường / Wall 
Trát vữa và sơn nội thất hoàn thiện . 
Plaster with interior paint finish

Trần / Ceiling  
Sơn nội thất hoàn thiện  
Interior paint finish 

Hệ thống điện / LV & ELV system 
Công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây và vị trí đèn 
cho kết nối  
Switch, socket provided. Lighting point provided, ready for 
connection

Thông tin liên lạc và truyền hình cáp /  
Telecommunications and MATV system 
Ổ cắm tivi, ổ cắm điện thoại, internet  
TV outlet, socket, data socket provided

Hệ thống lạnh / MVAC system 
Cung cấp đường ống thoát nước và vị trí cho kết nối máy lạnh 
Condensation pipe provided, position for air-con ready for 
connection.

BẾP / KITCHEN 
Cửa sổ / Window 
Khung nhôm sơn tĩnh điện với kính an toàn  
Powder coated aluminium-framed laminated glazing 

Sàn / Floor 
Gạch đồng chất (đánh bóng) 600x600 
Homogeneous tile (polished) 600x600

Chỉ tường / Skirting 
Gạch đồng chất (đánh bóng) 70x600 
Homogeneous tile (polished) 70x600

Tường / Wall 
Trát vữa và sơn nội thất hoàn thiện . 
Plaster with interior paint finish 

Mặt sau của bếp : Gạch đồng chất150x600 
Kitchen backsplash : Homogenous tile 150x600

Trần / Ceiling  
Hệ thống trần âm thạch cao chống ẩm và sơn nội thất hoàn 
thiện . 
Moisture resistance gypsum board with concealed ceiling 
system with interior paint finish

Hệ thống điện / ELV system 
Công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây và vị trí đèn 
cho kết nối  
Switch, socket provided. Lighting point provided, ready for 
connection

Hệ thống nước / Plumbing and Sanitary system 
Cung cấp đầy đủ hệ thống cấp thoát nước 
Plumbing and sanitary system fully provided

Thiết bị nhà bếp / Kitchen equipment 
1 bộ tủ bếp gỗ hoàn thiện bằng laminate 
Mặt bếp hoàn thiện bằng đá granite  
1 Bồn rửa chén với vòi lạnh  
1 bộ bếp nấu và máy hút mùi.

1 set of  laminated timber top and bottom cabinets  
Granite counter top  
1 sink with cold water tap 
1 set of hood and hob

BAN CÔNG( nếu có) / BALCONY (if applicable) 
Sàn / Floor 
Gạch đồng chất (chống trượt) 600x600 
Homogenous tile (non-slip) 600x600

Chỉ tường / Skirting 
Gạch đồng chất  100x600 
Homogeneous tile 100x600

Tường / Wall 
Trát vữa và sơn ngoại thất  hoàn thiện . 
Plaster with exterior paint finish

Trần / Ceiling  
Sơn ngoại thất  hoàn thiện . 
Exterior paint finish

Hệ thống điện / LV & ELV system 
Công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây và vị trí đèn 
cho kết nối  
Switch, socket provided. Lighting point provided, ready for 
connection

PHÒNG NGỦ / BEDROOM 
Cửa Đi / Door 
Cửa gỗ hoàn thiện bằng laminate 
Laminated timber door

Cửa sổ / Window 
Khung nhôm sơn tĩnh điện với kính an toàn  
Powder coated aluminium-framed laminated glazing 

Sàn / Floor 
Ván sàn gỗ công nghiệp   
Laminated timber flooring  

Chỉ tường / Skirting 
Nẹp tường gỗ công nghiệp   
Laminated timber skirting

Tường / Wall 
Trát vữa và sơn nội thất hoàn thiện . 
Plaster with interior paint finish

Trần / Ceiling  
Sơn nội thất hoàn thiện . 
Interior paint finish 

Hệ thống điện / ELV system 
Công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây  
và vị trí đèncho kết nối 

Switch, socket provided. Lighting point provided, 
ready for connection

Thông tin liên lạc và truyền hình cáp /
Telecommunications  and  MATV system
Ổ cắm điện thoại, internet ( tùy vị trí)
Ổ cắm tivi,  cho P.ngủ chính
Data socket provided 
TV outlet provided for master bedroom

Hệ thống lạnh / MVAC system
Cung cấp đường ống thoát nước và vị trí cho kết nối máy lạnh 
Condensation pipe provided , position for air-con ready for 
connection.

LOGIA, PHÒNG GIẶT, PHƠI / WASHING , LAUNDRY
Cửa đi / Door
Cửa xếp nhôm kính 
Aluminium bi-fold door with glazing

Sàn / Floor
Gạch đồng chất (chống trượt) 300x300
Homogenous tile (non-slip) 300x300

Chỉ tường / Skirting
Gạch đồng chất  100x600
Homogeneous tile 100x600

Tường /  Wall
Trát vữa và sơn ngoại thất hoàn thiện .
Plaster with  exterior paint finish

Trần / Ceiling 
Sơn ngoại thất hoàn thiện .
Exterior paint finish

Hệ thống điện / ELV system
Công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây và vị trí 
đèncho kết nối 
Switch, socket provided . Lighting point provided, ready for 
connection

Hệ thống nước / Plumbing and Sanitary  system
Điểm cấp nước cho máy giặt, ống cấp nước, phễu thu sàn
Water supply point for washing machine, PPR pipe, floor trap

KHO / STORE ROOM 
Cửa đi / Door
Cửa gỗ hoàn thiện bằng laminate
Laminated timber door

Sàn / Floor
Gạch đồng chất (đánh bóng) 600x600
Homogeneous tile (polished) 600x600

Chỉ tường / Skirting
Gạch đồng chất (đánh bóng) 70x600
Homogeneous tile (polished) 70x600

Tường / Wall
Trát vữa và sơn nội thất hoàn thiện .
Plaster with interior paint finish

Trần / Ceiling 
Sơn nội thất hoàn thiện .
Interior paint finish

Hệ thống điện / ELV system
Công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây và vị trí đèn 
cho kết nối 
Switch, socket provided . Lighting point provided, ready for 
connection

PHÒNG TẮM / BATHROOM
Cửa Đi / Door 
Cửa gỗ hoàn thiện bằng laminate
Laminated timber door

Cửa sổ / Window 
Khung nhôm sơn tĩnh điện với kính an toàn 
Powder coated aluminium-framed laminated glazing 

Sàn / Floor
Gạch đồng chất (chống trượt) 300x600
Homogenous tile (non-slip) 300x600

Tường / Wall
Gạch đồng chất  300x600
Homogenous tile 300x600

Trần / Ceiling 
Hệ thống trần âm thạch cao chống ẩm và sơn nội thất hoàn 
thiện .
Moisture resistance gypsum board with concealed ceiling 
system with interior paint finish

Hệ thống điện / ELV system
Công tắc, ổ cắm ( tùy vị trí). Cung cấp đường dây và vị trí đèn 
cho kết nối 
Switch, socket provided . Lighting point provided, ready for 
connection

Cung cấp đường ống nước, cáp điện và không gian cho máy 
nước nóng, sẵn sàng kết nối cho mỗi phòng tắm. ( không bao 
gồm máy nước nóng)
Electrical cable and water supply pipe provided, ready for  
water heater connection in every bathroom ( water heater not 
included)

Hệ thống THông gió / MVAC system
Quạt Hút (tùy vị trí) 
Ventilation fan (depend on type of unit)

Hệ thống nước / Plumbing and Sanitary  system
Cung cấp đầy đủ hệ thống cấp thoát nước
Plumbing and sanitary system fully provided

Thiết bị nhà tắm / Bathroom equipment
1 Bồn cầu tiết kiệm nước + vòi rửa
1 Tắm đứng với vòi hoa sen nóng lạnh và vách kính.
1 chậu rửa và vòi nóng lạnh. 
1 mặt bàn đá granite cho phòng tắm chính
1 kệ tủ cho phòng tắm chính
1 Gương
1 kệ kính cho phòng tắm chung
1 Gía treo khăn, 1 Giá treo giấy vệ sinh
 
1 water closet and 1 bidet spray
1 standing shower with mixer and  showerhead completed  
 with glass shower screen.
1 wash basin with mixer tap  
1 Granite vanity counter for master bathroom only
1 laminated timber cabinet for master bathroom
1 Mirror
1 glass shelf for common bathroom
1 towel rail, 1 towel rail or hook (depend on type of unit),  
1 toilet paper holder 

VSIP Joint Venture Co is one 
of the largest integrated land 
developers in Vietnam. We also 
bring innovative real estate 
solutions that accommodate 
the changing provincial 
landscape, including urban 
work and living needs.  
We introduce design-forward 
styling to our residential 
projects that are relevant 
to the modern Vietnamese, 
keeping in mind their need for 

comfort, security and quality 
experiences. Our partners 
and shareholders, Singapore’s 
Sembcorp and Japan’s MC 
Development Asia (through 
parent company Mitsubishi 
Corporation), further draw 
their inspiration and insight 
from having delivered real 
estate development projects 
in Singapore, Japan, North 
America, China and ASEAN.

Công ty Liên doanh VSIP là nhà 
phát triển các dự án phức hợp 
hàng đầu tại Việt Nam. Chúng 
tôi xây dựng những giải pháp 
bất động sản đột phá để đáp 
ứng những thay đổi cảnh quan 
đô thị, các nhu cầu làm việc và 
sinh hoạt của một đô thị hiện 
đại tại các tỉnh thành. Các dự 
án nhà ở tập trung vào thiết kế 
hiện đại, phù hợp với những 
gia đình Việt Nam trẻ và năng 
động; đảm bảo một cuộc sống 

chất lượng, an toàn và tiện 
nghi. Hai đối tác chính và cũng 
là cổ đông trong Liên doanh là 
Sembcorp (Singapore) và MC 
Development Asia (Nhật Bản, 
thuộc Tập đoàn Mitsubishi) đều 
là những tập đoàn đã có nhiều 
năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực phát triển bất động sản 
với những dự án tại Singapore, 
Nhật, Bắc Mỹ, Trung Quốc và 
các nước Đông Nam Á. 

   

The River Place, Tokyo, Japan. Mitsubishi Corporation

Tuscon Arizona, USA. Mitsubishi Corporation

The Arris, Singapore. Sembcorp

The Paterson, Singapore. Sembcorp

The Edge on Cairnhill, Singapore. 
Sembcorp

Được phát triển bởi / Jointly developed by:

 MC Development Asia



Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số ĐT  
0909 68 6838 hoặc email sales@vsip-sembcorp.com.vn

For enquiries, call 0909 68 6838  
or email sales@vsip-sembcorp.com.vn


