


Tọa lạc tại vùng đất của sự tăng trưởng thần tốc… 

Nơi khát khao hoài bão của tuổi trẻ luôn rực cháy… 

Một không gian kiến trúc hoàn mỹ đang hình thành…

Chắp cánh cho những ước mơ chinh phục,

Mở đầu cho một hành trình hạnh phúc vượt thời gian…

Legacy Central



Tổng diện tích: 10.089,9m2

Tổng vốn đầu tư: hơn 1.000 tỷ đồng 

Mật độ xây dựng: 50%

Quy mô: gồm 2 block A và B, 29 tầng và 1 tầng hầm

Tổng số căn hộ: 1.802 căn 

Diện tích căn hộ: từ 30m2  - 56m2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi

Phát triển dự án: Công Ty CP Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh  

Địa điểm quy hoạch: P. Thuận Giao, TP. Thuận An, T. Bình Dương

căn hộ hiện đại
tại “trái tim” Bình Dương

Tuyệt  tác
Legacy Central
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Bình Dương hiện nay không đơn thuần là “sân sau” của TP. HCM mà đã trở thành một cực phát triển trọng điểm, độc lập. Tốc độ phát triển 

mạnh mẽ của thủ phủ công nghiệp đứng đầu cả nước này chính là nhân tố chủ lực kéo theo sự tăng trưởng của thị trường địa ốc. Tiếp giáp 

TP. HCM, tập trung nhiều khu công nghiệp của cả nước, đồng thời là một trong những địa phương dẫn đầu, đóng góp vào thành tích chung 

của Bình Dương, thành phố Thuận An đang là điểm nóng của thị trường bất động sản phía Nam hiện nay.

Legacy Central, tuyệt tác căn hộ hiện đại hiếm hoi ngay trung tâm thành phố Thuận An, giao điểm của mọi kết nối huyết mạch, mặt tiền 

đường Thuận Giao 25, kết nối trực tiếp với những trục đường trọng điểm của khu vực như đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương (Quốc 

lộ 13), ĐT 746, ĐT 743B, ĐT 743, ĐT 746… dễ dàng giao thương với TP. HCM, Đồng Nai, Bình Phước, các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Trong bán kính 1km, cư dân Legacy Central có thể trải nghiệm hàng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ, tài chính, y tế, giáo dục,… chất lượng.

vàng
trung tâm thành phố
Tọa độ

Sân golf Sông Bé: 10 phút
Khu du lịch Đại Nam: 20 phút

KCN Việt Hương: 7 phút 
KCN VSIP 1: 7 phút

KCN Sóng Thần 2: 10 phút

Bệnh viện quốc tế Columbia Asia: 6 phút 
Bệnh viện quốc tế Becamex: 15 phút

Trung tâm TP. Thủ Dầu Một: 8 phút
TP. HCM: 20 phút 

Sân bay QT Tân Sơn Nhất: 20 phút

Trường Mầm non - THCS Thuận Giao: liền kề 
Trường THPT Trần Văn Ơn: 6 phút
CĐ Nghề VN - Singapore: 7 phút
ĐH Kinh tế KT Bình Dương: 10 phút 

Chợ Thuận Giao: 6 phút
Điện máy Thiên Hòa: 8 phút

Aeon Mall Bình Dương:10 phút 
MM Mega Bình Dương: 15 phút 

Lotte Mart: 15 phút 



Hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà là một hành trình… và Legacy Central chính 

là nơi khởi đầu của một hành trình hạnh phúc. Nơi đây là cả một không gian sống 

yên bình gắn kết thiên nhiên, hoàn toàn tách biệt với ồn ào phố thị bên ngoài 

ngưỡng cửa. Giúp nuôi dưỡng những giá trị nhân văn trong tâm hồn, mở ra một 

cuộc sống thăng hoa và đầy hứng khởi.

Không gian sống
hòa quyện sắcxanh



Nhịp sống tràn đầy năng lượng đang chờ đón mỗi cư dân ở 

Legacy Central. Với sự đầu tư chuẩn mực, hàng loạt tiện ích nội 

khu hiện đại được kiến tạo sẽ mang đến những giá trị sống đích 

thực, mở ra một cuộc sống tiện nghi, sung túc.

Cuộc sốngđẳng cấp
trong  tầm tay



Hơn 2.000m2 tại Legacy Central được dành để phát triển mảng xanh và cảnh quan. 

Toàn bộ không gian giữa các toà tháp được đan xen và bao phủ bởi sắc xanh từ 

công viên dọc theo các tuyến đi bộ, giúp cư dân hoàn toàn tách biệt khỏi thành 

phố ồn ào đầy khói bụi. 

Hòa mình vào không gian thấm đẫm màu xanh của cỏ cây, hoa lá, cư dân Legacy 

Central sẽ giải tỏa được hết mọi muộn phiền lo toan của cuộc sống thường nhật, 

tái tạo năng lượng, khơi dậy niềm hứng khởi và bứt phá mọi giới hạn.

với công viên lõi trung tâm
vào tổ ấm



mua sắmTHIÊN ĐƯỜNGTận hưởng

Không cần đi đâu xa, cư dân sẽ được thỏa sức mua sắm những mặt 

hàng cao cấp ngay tầng đế thương mại của khu căn hộ. Các dịch 

vụ đi kèm như cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, spa, đều được 

tích hợp đủ đầy tại tầng thương mại.



Đắm mình vào

Hồ bơi tràn bờ hiện đại là nơi thư giãn tuyệt vời sau một ngày bộn 

bề công việc. Làn nước xanh mát, không khí trong lành sẽ đánh tan 

mọi muộn phiền, mệt mỏi.

VỚI HỒ BƠI tràn bờ hiện đại

làn nướcxanh mát



Tại Legacy Central, cư dân có thể bắt đầu một ngày mới tràn 

đầy năng lượng với các hoạt động tăng cường thể chất thú vị 

tại khu thể dục thể thao, gym, công viên dưỡng sinh,…

Đa dạng hoạt độngtăng cường
thể chất

Nhà trẻ, hồ bơi, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em đều 

được tích hợp đầy đủ tại Legacy Central. Tất cả nhằm 

hướng đến sự phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất 

của những cư dân nhí.

P hát  triển
toàn diện

cho cư dân nhí



Tuyệt  táckiến trúc
giữa lòng phố trẻ

Dưới bàn tay của những kiến trúc sư tài ba, Legacy Central không chỉ 

là một tác phẩm nghệ thuật đương đại, mà còn sở hữu những nét 

thiết kế “độc bản” trường tồn theo thời gian.  

Hướng tới việc trở thành một đô thị thân thiện môi trường đạt:

l Chuẩn LEED (hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh).

l Chứng chỉ LOTUS (hệ thống chứng nhận công trình xanh được phát 

triển bởi Hội đồng Công trình xanh Việt Nam).

Legacy Central ưu tiên sử dụng vật liệu bền vững, phù hợp, giảm thiểu 

chất thải. Ứng dụng công nghệ xây dựng và hạ tầng kỹ thuật xanh. 

Dành nhiều đất cho cây xanh và không gian mở.



Mỗi căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, hài hoà giữa các 

phòng chức năng và tối ưu không gian sử dụng. Quy hoạch hợp lý tạo 

mảng xanh và không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió 

trời, giữ căn hộ luôn thông thoáng, tràn đầy vượng khí.

tiện nghi tận hưởng
không gian,Tối ưu





MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH

TẦNG 4

* Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.

MẶT BẰNG

TỔNG THỂ

Trường mầm non

Ban quản lý

Căn hộ TMDV

Khu vực kỹ thuật

Phòng hành chính

Sảnh đợi 

* Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.

CĂN HỘ 
STUDIO

CĂN HỘ 
1 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 
2 PHÒNG NGỦ

BLOCK
A

BLOCK
B



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH  
TẦNG 20-24

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH  
TẦNG 5-19

BLOCK
A

BLOCK
A

BLOCK
B

BLOCK
B

* Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng. * Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.

CĂN HỘ 
STUDIO

CĂN HỘ 
1 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 
2 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 
STUDIO

CĂN HỘ 
1 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 
2 PHÒNG NGỦ



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH
TẦNG 25-29

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 
DT: 42m2 (39m2)

 PHÒNG KHÁCH PHÒNG LÀM VIỆC BẾP + PHÒNG ĂN PHÒNG NGỦ NHÀ VỆ SINH LÔ GIA

6.6m2 3.5m2 12.8m2  8.8m2  3.2m2 2.8m2 

CĂN HỘ STUDIO
DT: 32.9m2 (30.1m2)

PHÒNG KHÁCH BẾP + PHÒNG ĂN  PHÒNG NGỦ NHÀ VỆ SINH LÔ GIA

4.6m2  10.5m2  8.2m2  3.2m2 3.1m2 

* Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.

BLOCK
A

BLOCK
B

* Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.

CĂN HỘ 
STUDIO

CĂN HỘ 
1 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 
2 PHÒNG NGỦ



CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 
DT: 45.8m2 (41.5m2)

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 
DT: 55.4m2 (50.9m2)

 PHÒNG KHÁCH BẾP + PHÒNG ĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÒNG NGỦ NHÀ VỆ SINH LÔ GIA

6.3m2 13.1m2  3.4m2 11.5m2  3.2m2 3.1m2 

 PHÒNG KHÁCH BẾP + PHÒNG ĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÒNG NGỦ NHÀ VỆ SINH LÔ GIA

6.9m2 19.0m2  5m2 12.8m2  3.3m2 3.1m2 

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 
DT: 59.5m2 (55.8m2)

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 
DT: 46.1m2 (42.3m2)

 PHÒNG KHÁCH BẾP + PHÒNG ĂN PHÒNG LÀM VIỆC PHÒNG NGỦ NHÀ VỆ SINH LÔ GIA

7m2 10.5m2  6.5m2 10.9m2  3.2m2 2.8m2 

 PHÒNG KHÁCH BẾP + PHÒNG ĂN PHÒNG NGỦ 1 NHÀ VỆ SINH 1 PHÒNG NGỦ 2 NHÀ VỆ SINH LÔ GIA

7.3m2 16.2m2  10.4m2  3.3m2  9.3m2 3.5m2 3.2m2 

* Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.* Chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện thông tin này. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.



Legacy Central ứng dụng công nghệ quản lý căn hộ thông 

minh, đem đến cho cư dân trải nghiệm sống hiện đại và an 

toàn. Hệ thống an ninh kỹ thuật được bảo trì, bảo dưỡng 

thường xuyên, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao, bền vững.

an toàncuộc sống
Quản lý 

thông minh, 



Thuận An chính thức lên thành phố vào ngày 01/02/2020, giai đoạn 2020 - 2025, xác định 

mục tiêu trở thành đô thị loại I, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp, thành 

phố trẻ này sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch theo hướng bền vững. 

Vừa nắm giữ đầu mối giao thương, phát triển dịch vụ logistics của vùng TP. HCM, 

vừa là trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ. Cùng tiềm năng tăng giá được 

kỳ vọng, thị trường bất động sản TP. Thuận An sẽ có những bước nhảy vọt trong 

thời gian tới. Theo đó, Legacy Central cùng với những lợi thế riêng có sẽ gia 

tăng giá trị mạnh mẽ, chính là lựa chọn an cư lẫn đầu tư hấp dẫn trong thời 

điểm hiện tại. 

lợi đầu tư



Tối ưu không gian,
tiện nghi tận hưởng

Quản lý thông minh,
an toàn cuộc sống

Vững an cư
Lợi đầu tư

Tọa độ vàng ngay 
trung tâm thành phố

Không gian sống 
hòa quyện sắc xanh

Cuộc sống đẳng cấp
trong tầm tay

lợi thế độc tôn

khơi giá trị trường tồn



VĂN PHÒNG NHÀ MẪU
Đường D16, Phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH
268A Phan Trung, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

THI CÔNG XÂY DỰNG


