
CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO DỰ ÁN MILLENNIUM
PREMIUM PROJECT MILLENNIUM HAND-OVER LIST

Đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, từng chi tiết nội thất tại căn hộ MILLENNIUM 
toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng bậc nhất để mỗi ngày là một trải nghiệm đẳng cấp về 
cuộc sống được tạo ra xứng tầm chủ nhân và gia đình.

Using world renowned brands, every interior design detail becomes a work of art in order, 
allowing owners and their families to experience the ultimate in luxurious living.

CHUẨN MỰC SỐNG QUỐC TẾ
NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

PREMIUM LIVING STANDARD, RIGHT IN THE CBD

* Thông tin cụ thể về thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh và các hạng mục bàn giao khác sẽ được quy định rõ trong hợp đồng. | Detail information of kitchen and bathroom fixtures as well as other hand-over items that will be regulated in the contract.

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG THƯƠNG HIỆU CAO CẤP MASTERI
THE PREMIUM PROJECT OF MASTERI

Địa chỉ: 132 Bến Vân Đồn, Tp.HCM • Project Address: 132 Ben Van Don, HCMC



Rộng 77cm, dài 510cm
Ðiều khiển kỹ thuật số hiện đại
với 12 tốc độ
Tổng công suất 6.0kW

77cm width, 510cm length
Digital control board with
12 level power selector
Total power of 6.0kW

Lò nướng đa năng
Khoang lò được tráng men 
đặc biệt, dễ dàng làm sạch
Hệ thống thoát hơi nước ưu việt

Multi-function plus
Easy to clean
"Top Slide" enamel
Ventilated steam outlet

Hút mùi âm tủ FAGOR
MODEL: AF3-947XA

Máy hút khói khử mùi dạng kéo
1 động cơ và 2 quạt gió
Công suất hút lớn nhất:
400m3/h (TC UNE/EN 61591)
2 phin lọc mỡ bằng hợp kim nhôm 3 
lớp, dễ dàng vệ sinh bằng máy rửa bát

Slider controls
1 engine and 2 fans
Max. Extraction rate
(UNE/EN 61591): 400m3/h 
2 grease �lters made of 3-layer aluminum 
alloy, which are dishwasher safe
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Rốn xả lớn 3 1/2’’
Hệ thống chống tràn
Chất liệu inox

3 1/2’’ stainless-steel basket valve
Anti-over�ow system
Made of stainless steel

THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN FIXTURES

Là một trong những tập đoàn lớn nhất Tây Ban Nha, nổi tiếng với các thiết bị 
bếp cao cấp, FAGOR luôn chứng tỏ xu hướng phát triển toàn cầu với các 
thiết bị bếp tiên tiến nhất cùng dịch vụ hoàn hảo.

Fagor is one of Spain’s leading companies, creating global trends with their 
modern design and advanced technology.

2 đường nước
Màu sắc: Chrome

2 waterlines
Chrome color

FAGOR extra �at pull out cooker hood
MODEL: AF3-947XA

Bếp cảm ứng từ FAGOR (2 lò nấu)
FAGOR induction
(2 booster induction rings)
MODEL: 2IF-800S DUO

Lò nướng thông minh FAGOR
FAGOR multifuntion plus oven
MODEL: 6H 175BX

Chậu rửa FAGOR
FAGOR sink
MODEL: OKP2B

Vòi rừa nhà bếp FAGOR
FAGOR tap
MODEL: 2GDJ-CR

Luôn giữ vị trí tiên phong về công nghệ cũng như thiết kế sản phẩm và quy trình 
sản xuất, tập đoàn hàng đầu về thiết bị vệ sinh KOHLER (Mỹ) không chỉ đáp 
ứng các nhu cầu sử dụng đa dạng, mà còn mang đến không gian phòng tắm 
sang trọng, hiện đại, khẳng định đẳng cấp của chủ nhân.

Kohler (American) is the global leader in kitchen and bath design and technology. 
Though there is a diversity of products, the company continually sets new 
design, craftsmanship and innovation standards.
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THIẾT BỊ VỆ SINH
BATHROOM FIXTURES

Nắp đóng êm.
Kích thước tổng thể:
690 x 370 x 710mm
Chất liệu sứ cao cấp trong suốt

Quiet Self-Closing Seat
Overall Dimension:
690 x 370 x 710mm
Material: Vitreous China

Thanh sen tắm STRAYT
MODEL: K-72740T-CP

Thiết kế góc cạnh, hiện đại, mạnh mẽ
3 lớp mạ chống ăn mòn cho bề mặt 
sáng bóng và bền lâu
Thanh trượt Rain Joy 60cm

STRAYT shower slide bar
MODEL: K-72740T-CP

Streamlined appearance and minimalist design
3 layered plating, enhanced against corrosion and 
scratch-resistance for a durable surface and lasting beauty
Rain Joy 60cm Slide Bar

Thiết kế dạng chữ V theo 
phong cách đương đại
Kích thước:
550 × 375 × 180mm
Chế tác từ sứ cao cấp cho độ 
sạch vượt bậc cùng vẻ đẹp 
sáng bóng và bền lâu.

V-shaped basin,
contemporary styling
Overall Dimensions:
550 × 375 × 180mm
Made of �reclay for a long 
lasting sheen and polish

Thiết kế góc cạnh, hiện đại, 
mạnh mẽ
3 lớp mạ chống ăn mòn cho 
bề mặt sáng bóng và bền lâu
Độ với: 239 - 249mm
Chế tác từ đồng thau

Streamlined appearance and 
minimalist design
3 layered plating, enhanced 
against corrosion and 
scratch-resistance for a durable 
surface and lasting beauty
Reach: 239 - 249mm
Brass Construction

Bồn cầu REVE/REVE S-TRAP
REVE S-TRAP one-piece toilet
MODEL: K-17181T-S-0

Chậu rửa REVE
REVE vessel lavatory
MODEL: K-4819T-0

Thiết kế góc cạnh, hiện đại,
mạnh mẽ
3 lớp mạ chống ăn mòn cho
bề mặt sáng bóng và bền lâu
Độ với 13mm, Độ cao 240mm
Chế tác từ đồng thau

Streamlined appearance and 
minimalist design
3 layered plating, enhanced against 
corrosion and scratch-resistance for 
a durable surface and lasting beauty
Reach 131mm, Height 240mm
Brass Construction

Vòi xả STRAYT
STRAYT tall lavatory faucet
MODEL: K-37329T-4-CP

Bộ vòi xả STRAYT
STRAYT bath and shower faucet
MODEL: K-45370T-4-CP


