
116 - 118 Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 095 522 - 0906 811 766
Email: infovngsg@vnggroup.com.vn 

Chủ đầu tư
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 sát
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gân hàng bảo trợ
Tiếp thị và phân phối độc quyền



Remax Plaza là dự án bất động sản cao cấp đầu 
tiên và duy nhất ở Sài Gòn được mở bán sau khi 
hoàn thiện xong phần xây dựng và trang trí nội 
thất cơ bản. Đây là tổ hợp bất động sản được 
chủ đầu tư SG Remax tâm huyết nâng niu bằng 
chính thương hiệu của mình. Với quy mô 28 
tầng nổi, 02 tầng hầm, 03 tầng thương mại, 
trường mẫu giáo, hồ bơi, phòng tập gym,… 
Remax Plaza mang đến cho cộng đồng dân cư 
nhiều tiện ích thiết thực. Từ an cư lạc nghiệp đến 
kết nối giao thương, từ nghỉ ngơi thư giãn đến 
shopping mua sắm, tất cả đều trong tầm tay với 
không đầy một phút di chuyển.

Với mật độ xây dựng thấp, chỉ 192 căn hộ, bao 
gồm cả penhouse, sân vườn, view hồ bơi cùng 
nhiều căn hộ tiện ích khác, Remax Plaza được 
chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành một “Cộng đồng 
hưng vượng”, văn minh và tinh tế. Mang nhiều 
nét khác biệt, từ kiến trúc tổng thể đến cảnh 
quan sân vườn, từ công năng và tiện nghi sử 
dụng, Remax Plaza đang dần hoàn thiện mình 
để xứng đáng là viên ngọc phương nam lấp lánh 
của quận 6 nói riêng và khu Tây Nam Sài Gòn 
nói chung.
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Hiện diện tại thủ phủ quận 6, nơi được xem là 
trung tâm thương mại của Cộng đồng người 
Hoa, Remax Plaza sở hữu một vị trí đắc địa bậc 
nhất Sài Gòn. Sau một vài phút đi bộ, dân cư 
của toà nhà có thể tới ngay các khu chợ sầm 
uất nhất của người Hoa như chợ Bình Tây, chợ 
Kim Biên, chợ Lớn,…với cực nhiều hàng hoá. Chỉ 
1 phút băng qua đường, cư dân có thể tiếp cận 
ngay với UBND quận 6 để giải quyết các thủ tục 
hành chính. Hoặc nếu muốn dạo chơi công viên, 
Remax Plaza có vườn hoa nội khu và sát luôn 
vườn hoa quận 6…

Với 03 mặt tiếp giáp với đường, trong đó có 02 
đường lớn là Phạm Đình Hổ và Bãi Sậy, cùng với 
quy hoạch nóng của thành phố, một bên đường 
Bãi Sậy sẽ được nạo vét trở thành kênh Hàng 
Bàng, chúng tôi tin tưởng Remax Plaza luôn là 
Chung cư cao cấp đẹp nhất của quận 6. 

ĐẤT VÀNG
NAM PHƯƠNG

UBND, Công an

PCCC Q.6 - 50m

Chợ Bình Tây

- 200m

TTTDTT

Phú Thọ - 2km Bến xe

Miền Tây - 2km

Bệnh viện

Chợ Rẫy - 1,5km
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Với mong muốn đem đến cho cộng đồng dân cư 
những tiện ích đa dạng, nhanh chóng, chúng tôi 
dành 03 tầng đế của tổ hợp để xây dựng trung 
tâm thương mại và dịch vụ. Với hệ thống thang 
cuốn riêng biệt, toàn bộ tầng 1 và 2, chúng tôi sẽ 
đem đến những khu shophouse thân thiện, từ 
thời trang đến mỹ phẩm, từ thiết bị nhà bếp đến 
nữ trang, từ hiệu sách đến linh kiện điện tử,… cư 
dân của toà nhà sẽ không phải di chuyển xa, 
mọi tiện ích được cung cấp ngay trong không 
đầy 1 phút hay chỉ một cú điện thoại. Tầng 3 
được chúng tôi thiết kế với khu vui chơi dành 
cho trẻ em, khu ăn uống với những nhà hàng 
Hoa, Việt, khu café, fastfood,… sẽ thoả mãn quý 
khách với những bữa tiệc gia đình, những cuộc 
gặp gỡ thân mật hay chỉ đơn giản là một sự tiếp 
đãi bạn bè…

RỘN RÀNG
GIAO THƯƠNG 
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Với SG Remax, những người đặt viên gạch đầu 
tiên cho nền móng của Remax Plaza, trẻ em 
luôn xứng đáng được hưởng mọi yêu thương vô 
bờ bến, vô điều kiện. Vì lý do đó, chúng tôi dành 
hẳn một khu kỹ thuật ngay trên trung tâm 
thương mại để xây dựng khu giữ trẻ đa năng 
rộng 200m2. Đây sẽ là ngôi trường đầu tiên 
dành riêng cho các con trong độ tuổi nhà trẻ, 
mẫu giáo của cư dân Remax Plaza. Bởi chúng 
tôi tin tưởng, trường học sẽ là nơi khởi đầu của 
những ước mơ. Trên hành trình cùng các con 
đến với tương lai, SG Remax cùng cộng đồng 
chuẩn bị cho các con tri thức, niềm tin và kỹ 
năng để con được tung cánh bay cao, bay xa.

ƯƠM MẦM
ƯỚC MƠ
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Nhà thiết kế Atilier của Singapore đã cùng chúng tôi viết lên 
câu chuyện cổ tích về một khu penhouse đặc biệt sang 
trọng và đẳng cấp. Toạ lạc từ tầng 26 đến tầng 28 của tổ 
hợp, penhouse của Remax Plaza được được thiết kế thông 
minh, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên sẽ mang lại cho Quý 
khách những phút giây thư giãn, những khoảnh khắc thăng 
hoa bất tận về một cuộc sống tràn đầy yêu thương. 

Với những thiết bị nội thất hiện đại, sang trọng và tinh tế, 
Penhouse của Remax Plaza là hiện thân của đẳng cấp. Dù 
sở hữu bất cứ căn penhouse nào, quý khách cũng đồng thời 
được sở hữu luôn những góc view toàn cảnh về một Sài Gòn 
tấp nập suốt 24h. Mở cánh cửa là kết nối, đóng lại là một 
không gian thư giãn hiện đại nhất Sài Thành!

XỨNG DANH
ĐẲNG CẤP



Trái tim của quận 6 là Remax Plaza, trái tim của 
Remax Plaza nằm tại tầng 4 với 07 căn hộ sân 
vườn ngập tràn hoa lá. Với không gian này, SG 
Remax mong muốn đem đến cho người sở hữu 
một thiên đường ngọt ngào nhất, êm ái nhất 
ngay tại chính ngôi nhà của mình. Cùng ăn, 
cùng ngủ, cùng hít thở, cùng đón nắng mai với 
những khoảng không xanh miên man, đó chính 
là ước vọng đồng quê trong bản giao hưởng 
mang tên Remax Plaza. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở 
hữu một bản hoà ca thiên nhiên đầy mê đắm với 
những cung bậc cảm xúc được thăng hoa mỗi 
ngày!

THĂNG HOA
CẢM XÚC
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Chiếm 85% số lượng của dự án là khu căn hộ 
cao cấp với diện tích dao động từ 81,7m2 đến 
119 m2, Remax Plaza đem đến cho Quý khách 
hàng những lựa chọn tối ưu cho diện tích sử 
dụng. Căn hộ 02 phòng ngủ thích hợp với những 
gia đình trẻ, được thiết kế với phong cách hiện 
đại, tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đầy đủ tiện ích 
và công năng sử dụng. Căn hộ 03 phòng ngủ 
thích hợp với những gia đình có nhiều thành 
viên hơn, nơi đây ưu tiên chọn phòng khách 
(phòng sinh hoạt chung) làm điểm nhấn để cả 
gia đình được quây quần, kết nối những yêu 
thương. 

Hiện diện giữa trung tâm quận 6 và được xây 
dựng là toà nhà cao nhất trong khu vực, cư dân 
của Remax Plaza dù sở hữu bất cứ căn hộ nào 
đều có thể phóng tầm mắt bao quát cả một 
vùng rộng lớn phía Tây Nam Sài Gòn. Theo quy 
hoạch của thành phố thì dự kiến trong mười 
năm tới, không có toà nhà khác cản trở tầm 
nhìn của chúng ta.
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HẠNH PHÚC
NGẬP TRÀN
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Remax Plaza được hoàn thiện với những 
thương hiệu đồng hành đẳng cấp như: gạch 
lát Dreamteak, sơn Dulux, trần thạch cao 
Vĩnh Tường, sàn gỗ Wilso, thiết bị vệ sinh 
Toto,…cùng hệ thống cửa gỗ chống cháy, 
khoá cửa cao cấp Vickini, hệ thống báo cháy 
địa chỉ tự động,… vừa sang trọng, vừa an toàn 
sẽ đem đến cho cư dân của tổ hợp những 
tiện ích hết sức thiết thực.

Bên cạnh đó, Remax Plaza còn đặc biệt chú 
trọng đến chỉ số an toàn của hệ thống với 02 
cửa ra vào được lắp đặt camera quan sát, 
bảo vệ và lễ tân trực suốt 24/7 sẽ đem đến 
cho cư dân một cuộc sống thanh bình. Nhà 
quản lý Savista với hơn 10 năm kinh nghiệm 
sẽ đem đến cho Remax Plaza những dịch vụ 
hoàn hảo nhất.

Hơn nữa, Remax Plaza còn có phòng sinh 
hoạt cộng đồng rộng 150m2, bể bơi ngoài 
trời và phòng tập gym được phục vụ miễn phí 
sẽ đem đến cho cư dân một thế giới mới chỉ 
có tận hưởng, tận hưởng và đam mê!

REMAX PLAZA
TẬN HƯỞNG ĐAM MÊ
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Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 03
Vệ sinh: 02

CĂN HỘ A - AM
03 phòng ngủ
119m2 - 122,4m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 03
Vệ sinh: 02

CĂN HỘ B - BM
03 phòng ngủ
111,3m2 - 114,7m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 02
Vệ sinh: 02

CĂN HỘ C - CM
02 phòng ngủ
từ 94m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 02
Vệ sinh: 02

CĂN HỘ D - DM
02 phòng ngủ
81,7m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 04
Vệ sinh: 03

 

CĂN HỘ E
04 phòng ngủ
149,2m2 - 150m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 03
Vệ sinh: 02

 

CĂN HỘ G
03 phòng ngủ
151,7m2 - 152,6m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 04
Vệ sinh: 04

 

CĂN HỘ H
04 phòng ngủ
215m2

Phòng khách: 01
Phòng ngủ: 04
Vệ sinh: 04

 

CĂN HỘ I
04 phòng ngủ
210m2

MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
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REMAX PLAZA
BẢO NGỌC PHƯƠNG NAM

Sổ hồng trao tay
nhận ngay nhà mới
(Quý IV/2017)

Căn hộ cao cấp
Xứng tâm xứng tầm

Vị trí vàng trong
làng bất động sản


