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Bản Sonate giữa lòng phố Tây
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45 minutes  to Tan Son Nhat
International Airport  

Directly connected with
National road 13

10 minutes walk from
Becamex Tower

45 phút từ
sân bay Tân Sơn Nhất

Kết nối trực tiếp
Quốc lộ 13

10 phút đi bộ từ
Becamex Tower

 
VỊ TRÍ DỰ ÁN: TRUNG TÂM KHU DÂN CƯ CHÁNH NGHĨA

Chánh Nghĩa được mệnh danh là khu “phố Tây” của 
Bình Dương - là một cộng đồng sầm uất bậc nhất 
thành phố Thủ Dầu Một, khu dân cư được quy 
hoạch bài bản và đồng bộ với hàng loạt tiện tích 
đẳng cấp phục vụ cộng đồng cư dân. Vì vậy đây là 
nơi các chuyên gia cao cấp nước ngoài làm việc tại 
các khu công nghiệp Bình Dương lựa chọn để an cư.

Dự án Compass One nắm một vị trí chiến lược tại 
trung tâm Chánh Nghĩa, kết nối trực tiếp với Quốc 
lộ 13, tuyến giao thông huyết mạch để có thể dễ 
dàng di chuyển về các thành phố lân cận, đặc biệt 
tiếp cận khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và thành phố Hồ 
Chí Minh chỉ trong 45 phút. Compass One như một 
bản sonate giữa lòng phố Tây, dẫn lối tiên phong và 
mang đến một trải nghiệm về phong cách sống độc 
đáo, đẳng cấp tại Bình Dương.

Chanh Nghia named as the “Western Town” of Binh Duong 
–  is the most crowded expat community of Thu Dau Mot 
city. The area is the most planned and synchronous place 
in Binh Duong province with a series of high end facilities 
serving the residents. Hence, Chanh Nghia is the first place 
foreign experts working in Binh Duong choose to settle 
down.

Compass One is strategically located in Chanh Nghia 
center, connected directly to National Highway 13, 
adjacent to the Tan Son Nhat Airport and Ho Chi Minh City 
in just 45 minutes. Compass One is a sonate in the heart of 
“the Western Town”, leading the way and bringing a 
unique lifestyle experience in Binh Duong.
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TIỆN ÍCH TẦNG 1 TIỆN ÍCH TẦNG 3

Trung tâm thương mại 
(Commercial center)

1
1 Trung tâm thương mại 

(Commercial center)

2 Sân chơi trẻ em 
(Kids playground)

8 WC công cộng 
(Public WC)

12 Khu vực thay đồ - WC 
(Public WC - Changing room)

4 Đường chạy bộ 
(Jogging area)

10 Lối đi dạo sân vườn  
(Green walking space)9 Khu thể thao ngoài trời  

(Outdoor execising area)

7Cổng bảo vệ 
(Security)

3 Nhà trẻ 
(Kindergarten)

5 Sân vườn 
(Garden)

6 Lobby

6 Khu nướng ngoài trời 
(BBQ garden)

8
Phòng Gym

2Hồ bơi trẻ em 
(Kids pool)

3Hồ bơi thư giãn - Jacuzzi  
(Relaxing pool)

4 Hồ bơi vô cực 
(Infinity pool)

5Khu thư giãn cạnh hồ bơi  
(Relaxing area by the pool) 7 Sân vườn cảnh quan  

(Green space)

9 Khu sinh hoạt cộng đồng  
(Community space)

11 Vòi tắm sen ngoài trời 
(Outdoor shower)
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Mật độ xây dựng
(Building coverage)

Số tầng
(Number of floor)

Số lượng căn hộ
(Number of unit)

Tổng diện tích sàn xây dựng
(CFA)

38%

21

400

48.700m2

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG QUAN DỰ ÁN - PROJECT OVERVIEW

Mọi lo toan, áp lực, muộn phiền của cuộc sống dường như tan biến khi trở về nhà, 
bước chân lên bậc thềm hoa của đại sảnh Lavie En Rose. Tiếng nước chảy róc rách, 
cơn gió dịu mát từ không gian sảnh cao và thoáng, tầm mắt được nối dài những 
mảng màu ngọt ngào của hoa cỏ đan xen. Tất cả những điều ấy sẽ giúp cư dân của 
Compass One tìm được sự cân bằng, tái tạo năng lượng sống... Và cuộc đời vẫn tươi 
hồng dù nhịp sống hối hả cuốn đi...
All worries, stress, and boredom of life seem to disappear when returning home, walking on the 
steps of Lavie En Rose Hall. Sound of water murmurs from the fountain, cool wind blows from 
the high and airy hallway, sweet colour patches of flowers and trees interweave. This harmony 
helps the people of Compass One find balance, generating living energy... And Lavie En Rose 
despite the rushing rhythms of life...

ĐẠI SẢNH - LAVIE EN ROSE
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SÂN CHƠI - TWINKLE STAR

VƯỜN - ROMANCE GARDEN

Romance Garden - Khu vườn lãng mạn cho những 
buổi sáng sóng đôi chạy bộ yên tĩnh, những giây 
phút quây quần bên gia đình, bạn bè. Tản bộ dưới 
những vòm lá thắm, cỏ cây mơn man mỗi bước chân, 
cư dân Compass One sẽ dễ dàng được tiếp thêm 
nguồn năng lượng và những cảm xúc tích cực.

Romance Garden - A romantic garden for a quiet morning 
jogging, for moments of family and friends gathering. 
Strolling down under the canopy of leaves, soft grasses and 
leaves nourishing each step, we will easily recognize the 
energy that allows us to come back to ourselves, to be alive 
and truly happy.

Sau những giờ phút học tập căng thẳng, sân chơi 
Twinkle Star là nơi các bé được vui chơi, vận động, 
kết thêm nhiều bạn mới hoặc ý nghĩa hơn là được 
vui chơi cùng bố mẹ, anh chị để gắn kết thêm tình 
cảm gia đình.

After stressful learning hours, Twinkle Star playground is 
where our children can play, can have fun or make new 
friends. These precious moments also can be shared among 
parents and children, which cherishs the love for family.





HỒ BƠI VÔ CỰC - MOON RIVER

Hãy hòa mình vào dòng nước xanh mát bất tận với hiệu ứng hồ 
bơi vô cực Moon River, thư giãn trong không gian khép kín với 
những mảng xanh được sắp đặt độc đáo, ấn tượng. Thiết kế 
hiện đại, đẳng cấp này sẽ mang đến cho cư dân một trải 
nghiệm tuyệt vời về phong cách sống hoàn toàn khác biệt.

Let’s relax in the endless flow of blue water with the effect of Moon 
River infinity pool. Nothing can compare with enjoying your space of 
privacy within the nicely and impressive arranged green array. This 
state-of-the-art design will give residents a great experience of a 
unique lifestyle.
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LANDSCAPE JARDIN ASIA (LJ-ASIA)
LANDSCAPE JARDIN ASIA (LJ-ASIA)

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH RSP
RSP PLANNING ENGINEERING CO., LTD

Là đơn vị thiết kế cảnh quan đến từ Brazil với ngôn ngữ thiết kế sáng tạo, phóng khoáng, đầy 
sống động. Trong quá trình hoạt động, LJ-ASIA đã tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu 
cao cấp: Riviera Point – The View, Sol House (Phú Quốc), Diamond Lotus …

LJ-Asia is a landscape design unit from Brazil with a creative, liberal, vibrant language. During their 
operation, LJ-ASIA has created luxury branded products: Riviera Point - The View, Sol House (Phu 
Quoc), Diamond Lotus ...

THIẾT KẾ CẢNH QUAN
LANDSCAPE

www.lj-asia.com
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Các bản vẽ có thể không theo chính xác tỷ lệ. Hình ảnh và bố trí nội thất mang tính chất minh họa.
Dù rất cẩn trọng trong việc thực hiện các nội dung, chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với các
thay đổi do yêu cầu của cơ quan chức năng.  

Các bản vẽ có thể không theo chính xác tỷ lệ. Hình ảnh và bố trí nội thất mang tính chất minh họa.
Dù rất cẩn trọng trong việc thực hiện các nội dung, chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với các
thay đổi do yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Plans may be not to exactly scale. Images and Interior Decoration are shown for illustration purpose
only. Whilst all the contents are prepared with care, the developer will not be held responsible for
any changes due to authority requirements.

Plans may be not to exactly scale. Images and Interior Decoration are shown for illustration purpose
only. Whilst all the contents are prepared with care, the developer will not be held responsible for
any changes due to authority requirements. 
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Tầng 3A–7 Level 3A–7 Tầng 8–21 Level 8–21

MẶT BẰNG TẦNG



 

Diện tích thông thủy 
Net Area

Diện tích tim tường
Gross Area

Tầng
Level

 

51.74

56.51

3-21

1BRA
Diện tích thông thủy 
Net Area

Diện tích tim tường
Gross Area

Tầng
Level

40.99

45.42

3A-7

1BRB
65.83

70.58

3A-7

Diện tích thông thủy 
Net Area

Diện tích tim tường
Gross Area

Tầng
Level

2BRB
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Các bản vẽ có thể không theo chính xác tỷ lệ. Hình ảnh và bố trí nội thất mang tính chất minh họa.
Dù rất cẩn trọng trong việc thực hiện các nội dung, chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với các
thay đổi do yêu cầu của cơ quan chức năng.  

Các bản vẽ có thể không theo chính xác tỷ lệ. Hình ảnh và bố trí nội thất mang tính chất minh họa.
Dù rất cẩn trọng trong việc thực hiện các nội dung, chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với các
thay đổi do yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Plans may be not to exactly scale. Images and Interior Decoration are shown for illustration purpose
only. Whilst all the contents are prepared with care, the developer will not be held responsible for
any changes due to authority requirements.

Plans may be not to exactly scale. Images and Interior Decoration are shown for illustration purpose
only. Whilst all the contents are prepared with care, the developer will not be held responsible for
any changes due to authority requirements.

Diện tích thông thủy 
Net Area

Diện tích tim tường
Gross Area

Tầng
Level

 

70.38

77.55

3-21

7.12

2BRA

Diện tích vườn riêng
(tầng 3)
Net area of PES (Lv. 3)



67.86

73.67

3-21

21.67

 

 

 

Diện tích thông thủy
Net Area 

Diện tích tim tường
Gross Area

Diện tích sân
vườn riêng (Tầng 12A)
Net area of PES (Lv.12A)

Tầng
Level

2BRC

Các bản vẽ có thể không theo chính xác tỷ lệ. Hình ảnh và bố trí nội thất mang tính chất minh họa.
Dù rất cẩn trọng trong việc thực hiện các nội dung, chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với các
thay đổi do yêu cầu của cơ quan chức năng.  

Các bản vẽ có thể không theo chính xác tỷ lệ. Hình ảnh và bố trí nội thất mang tính chất minh họa.
Dù rất cẩn trọng trong việc thực hiện các nội dung, chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với các
thay đổi do yêu cầu của cơ quan chức năng.  

Plans may be not to exactly scale. Images and Interior Decoration are shown for illustration purpose
only. Whilst all the contents are prepared with care, the developer will not be held responsible for
any changes due to authority requirements.

Plans may be not to exactly scale. Images and Interior Decoration are shown for illustration purpose
only. Whilst all the contents are prepared with care, the developer will not be held responsible for
any changes due to authority requirements.

66.33

72.22

3A-7 

Diện tích thông thủy
Net Area 

Diện tích tim tường
Gross Area

Tầng
Level

 

2BRD
Diện tích thông thủy
Net Area 

Diện tích tim tường
Gross Area

Tầng
Level

2BRE
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Diện tích sân
vườn riêng (Tầng 3)
Net area of PES (Lv.3)

2BRF
70.94

76.10

8-21

41.11

Diện tích thông thủy
Net Area 

Diện tích tim tường
Gross Area

Tầng
Level
Diện tích sân
vườn riêng (Tầng 8)
Net area of PES (Lv.8)

80.11

85.96

3-21

6.26



Diện tích thông thủy 
Net Area

Diện tích tim tường
Gross Area

Diện tích sân vườn riêng
(Tầng 8)
Net area of PES (Lv.8)

Tầng
Level

95.84

102

8-21

39.94

3BRA

Các bản vẽ có thể không theo chính xác tỷ lệ. Hình ảnh và bố trí nội thất mang tính chất minh họa.
Dù rất cẩn trọng trong việc thực hiện các nội dung, chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với các
thay đổi do yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Plans may be not to exactly scale. Images and Interior Decoration are shown for illustration purpose
only. Whilst all the contents are prepared with care, the developer will not be held responsible for
any changes due to authority requirements.
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www.tayho.com.vn

GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TẠO NÊN COMPASS ONE

Với 25 năm phát triển trong lĩnh vực Xây Dựng-Bất động sản, Tây Hồ là nhà thầu xây 
dựng và phát triển bất động sản chuyên nghiệp, uy tín tại thị trường Bình Dương, Đồng 
Nai nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung.

Với dự án Compass One, vị trí chiến lược tại khu Chánh Nghĩa sầm uất nhất của Tp.Thủ 
Dầu Một, Tây Hồ trân trọng gửi đến những cư dân tương lai một lối sống văn minh, hiện 
đại, một cộng đồng phát triển bền vững. 

With 25 years operating in construction field, Tay Ho JSC has been recognized as a professional 
construction company and a prestigious real estate developer in Binh Duong, Dong Nai and South-
east area.

With Compass One Project, strategically located in Chanh Nghia - the most thriving area of Thu 
Dau Mot City, Tay Ho respectfully sends its future residents a modern, civilized lifestyle that is a 
sustainable community.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ
TAY HO INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

COMPASS ONE

CHỦ ĐẦU TƯ
DEVELOPER

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN MINH
THIEN MINH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION

Là một trong những công ty bất động sản hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực phát triển 
dự án, đầu tư kinh doanh bất động sản cao cấp trên cả nước. Thiên Minh mang đến cho 
khách hàng những đột phá mới về phong cách sống và luôn tạo ra sự khác biệt bằng chất 
lượng vượt trội.

As one of the leading real estate companies operating in the field of project development, high-end 
real estate investment in the country. Thien Minh offers customers new breakthroughs in lifestyle 
and always makes a difference with outstanding quality.

LANDSCAPE JARDIN ASIA (LJ-ASIA)
LANDSCAPE JARDIN ASIA (LJ-ASIA)

Là một trong những công ty lâu đời và lớn nhất tại Singapore, phát triển lớn mạnh không 
ngừng tại Việt Nam. Các dự án tiêu biểu RSP Việt Nam đã thiết kế: Sheraton Hotel Saigon, 
The Vista, Feliz en Vista, D1 Mension ,Mulberry Lane, The Habitat, D’Edge Thao Dien…

As one of the oldest and largest companies in Singapore, growing steadily in Vietnam. Typical 
projects RSP Vietnam has designed: Sheraton Hotel Saigon, The Vista, Feliz en Vista, D1 Mension, 
Mulberry Lane, The Habitat, D'Edge Thao Dien ...

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH RSP
RSP PLANNING ENGINEERING CO., LTD

Là đơn vị thiết kế cảnh quan đến từ Brazil với ngôn ngữ thiết kế sáng tạo, phóng khoáng, đầy 
sống động. Trong quá trình hoạt động, LJ-ASIA đã tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu 
cao cấp: Riviera Point – The View, Sol House (Phú Quốc), Diamond Lotus …

LJ-Asia is a landscape design unit from Brazil with a creative, liberal, vibrant language. During their 
operation, LJ-ASIA has created luxury branded products: Riviera Point - The View, Sol House (Phu 
Quoc), Diamond Lotus ...

THIẾT KẾ CẢNH QUAN
LANDSCAPE

www.lj-asia.com

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
ARCHITECT

RSP ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS (VIETNAM) CO., LTD

www.rsp.vn

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
DEVELOPMENT COOPERATION

www.thienminhcorp.com.vnwww.tayho.com.vn


