ทําเลที่ตั้งโครงการ
โครงการฮาบิเทีย ยารด รามอินทรา รายลอมดวยหางสรรพสินคา สถาบันการศึกษาชั้นนํา
เดินทางสะดวกดวยเสนทางที่หลากหลาย ใกลทางดวนรามอินทรา - อาจณรงค
และถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันออก) รวมถึงรถไฟฟาสายสีชมพูในอนาคต

SHADE OF TROPICAL LIVING

สัมผัสธรรมชาติที่อบอุน

เจาของโครงการ บจ. พิวรรธนา ทะเบียนเลขที่ 0105546144873 สนง.ใหญ 163 อาคารรัชตภาคย ถ.สุขมุ วิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 ทุนจดทะเบียน
100,000,000.00 บาท ทุนชําระแลว 100,000,000.00 บาท (ขอมูลวันที่ 5 พ.ย. 2561) กรรมการผูจ ดั การ นายเศรษฐา ทวีสนิ โครงการ ฮาบิเทีย ยารด รามอินทรา โฉนดเลขที่ 64932
ประมาณ 8 ไร ตัง้ อยูท ี่ ถ.ปญญาอินทรา ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กทม. พืน้ ทีส่ ว นกลาง 5% ของพืน้ ทีข่ าย ทีด่ นิ จํานองกับ - อยูร ะหวางยืน่ ขออนุญาตจัดสรรทีด่ นิ เริม่ กอ
สราง 1 มิ.ย. 2561 และพื้นที่สวนกลางจะแลวเสร็จประมาณ 30 ธ.ค. 2562 ภาพที่ปรากฏบนสิ่งพิมพ ประกอบดวย ภาพและบรรยากาศจําลอง หากมีขอสงสัย เกี่ยวกับภาพใด ๆ
สามารถสอบถาม จากเจาหนาที่ หรือ เขาเยี่ยมชม สถานที่จริง ณ โครงการ โทร.1685

KAURI (เคารี)

CARNAUBA (คารเนาบา)

พื้นที่ใชสอย: 221 ตร.ม.

พื้นที่ใชสอย: 262 ตร.ม.

แนวคิดโครงการ
SHADE OF TROPICAL LIVING

สัมผัสธรรมชาติที่อบอุน
เพราะธรรมชาติคือสวนหนึ่งของการเติมเต็มความสุขใหกับการอยูบาน บานเดี่ยวฮาบิเทีย ยารด รามอินทรา
จึงถูกออกแบบดวยหลัก Human Scale สําหรับการอยูอ าศัย และการดึงธรรมชาติใหใกลชดิ กับตัวบานมากทีส่ ดุ
บานทุกหลังจึงมีพื้นที่ 100 ตร.วา ขึ้นไป และสวนขนาดใหญในการสรางความรมรื่นที่เปนสวนตัว พรอมกลิ่นอาย
ในแบบ Modern Tropical ดวยการนําเสนสายมาชวยในการออกแบบ ผสานกับการเลือกใชสี Earth Tone
สรางความรูสึกที่อบอุน และเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

ขอมูลโครงการ
ที่ตั้งโครงการ:
พื้นที่โครงการ:
ขนาดที่ดิน:
แบบบาน:
จํานวนยูนิต:
สวนกลาง:

ถ.ปญญาอินทรา ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ประมาณ 8 ไร
ประมาณ 105–177 ตร.วา
บานเดี่ยว 2 ชั้น 2 แบบ พื้นที่ใชสอยประมาณ 221 และ 262 ตร.ม.
20 ยูนิต
สวนสวนกลางพรอม Educational Playground

นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อการใชชีวิตที่สมบูรณแบบ
- Intelligence Access Control: การควบคุมการเขาออกอัจฉริยะ
• ควบคุมการเขา - ออก ของเจาของบานดวย RFID Sensor
• ควบคุมการเขา - ออก ของผูมาเยี่ยมดวยระบบ VDO Door Phone นวัตกรรมนําเขาจากประเทศอิตาลี
สั่งการเปดประตูรั้วผาน Mobile Application ของเจาของบาน
- Digital Fence: ระบบรั้วอัจฉริยะที่แจงเตือนทันที เมื่อมีการบุกรุก
- Home Security System: ระบบสัญญาณกันขโมยภายในบาน
- Outdoor Security Camera: กลองวงจรปดติดตั้งภายในรั้วบาน
- กลอง CCTV: ติดตั้งภายในโครงการ
- Sansiri Security System (SSI) : ระบบรักษาความปลอดภัย มาตรฐานจากแสนสิริ
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เพือ่ สรางความอบอุน ทีเ่ ปนสวนตัว โครงการจึงถูกออกแบบมาใหมบี า นเดีย่ วเพียง 20 ยูนติ และการวางแปลนเพือ่
ใหบานทุกหลัง มีพื้นที่สวนสวนตัวขนาดใหญเต็มพื้นที่ สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานไดตามตองการ

3 หองนอนบน, 1 หองนอนลาง, 1 หองรับแขก, 1 หองพักผอนบน, 3 หองนํ้า

3 หองนอนบน, 1 หองนอนลาง, 1 หองรับแขก, 1 หองพักผอนบน, 4 หองนํ้า

สวนเตรียมอาหาร, หองแมบาน, ที่จอดรถ 2 คัน

สวนเตรียมอาหาร, หองแมบาน, ที่จอดรถ 2 คัน
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