
CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO DỰ ÁN MILLENNIUM
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.

CHUẨN MỰC SỐNG QUỐC TẾ
NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 132 Bến Vân Đồn, Tp.HCM • Hotline: (08) 39 159 159 - 01298 179 179
Văn phòng bán hàng: Phòng G2, Tầng trệt Mê Linh Point Tower, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, Tp.HCM

Website: millennium.masteri.com.vn • Email: sales.millennium@masteri.com.vn

* 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.

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG
THƯƠNG HIỆU CAO CẤP MASTERI



Bếp cảm ứng từ FAGOR
(02 lò nấu)

MODEL: 2IF-800S DUO

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

Lò nướng thông minh FAGOR

MODEL: 6H 175BX

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

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:
400 m3/h
2 phin lọc mỡ bằng hợp kim 
nhôm 3 lớp, dễ dàng vệ sinh 
bằng máy rửa bát

Hình ảnh chụp tại văn phòng giao dịch dự án Millennium

Chậu rửa FAGOR

MODEL: OKP2B

Rốn xả lớn 3 1/2’’
Hệ thống chống tràn
Chất liệu inox

THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN

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.

Vòi rừa nhà bếp FAGOR

MODEL: 2GDJ-CR

2 đường nước
Màu sắc: Chrome

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.

Hình ảnh chụp tại văn phòng giao dịch dự án Millennium

THIẾT BỊ VỆ SINH
BATHROOM

Bồn cầu REVE

MODEL: K-17181T-S-0

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

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

Chậu rửa REVE

MODEL: K-4819T-0

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

Vòi xả STRAYT

MODEL: K-37329T-4-CP

Thiết kế góc cạnh, hiện đại, 
mạnh mẽ
3 lớp mạ chống ăn mòn cho 
bề mặt sáng bóng và bền lâu
Độ với: 131 mm
Độ cao: 240 mm
Chế tác từ đồng thau

Bộ vòi xả STRAYT

MODEL: K-45370T-4-CP

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


