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Urban life 
 

 ชีวิตติดเมือง บ�านที่ทําให�ทุกคนในครอบครัวใช�ชีวิตได�อย�างสะดวกสบาย บนทําเล
ศักยภาพที่ใกล�ทั้ง มหาวิทยาลัยช่ือดัง ห�างสรรพสินค�าช้ันนํา สนามบินและสถานี

รถไฟฟ�า ที่จะทําให�ชีวิตคุณได�เรียน กิน เที่ยว ช็อป และพักผ�อนได�อย�างมีความสุข 



• ทางด�วนโทลเวย� 
• ทางด�วนอุดรรตัถยา 
• มหาวิทยาลัยรังสติ 
• รถไฟฟ�าสายสแีดง 

สถานี รังสิต 
• ฟ�วเจอร�พาร�ครังสติ 
• เซียร�รังสิต 
• สนามบินดอนเมอืง 
• Workpoint 

CONVENIENCE  
is all around 



-    กล�อง CCTV 
บริเวณป�อม รปภ. 

SECURITY 
Is all around 
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Loft A      
     
110 ตร.ม. / 2 ห�องนอน 1 ห�อง
อเนกประสงค� 3 ห�องน้ํา จอดรถ 
2 คัน 
 
Loft B (แปลงมมุ) 
 
110 ตร.ม. / 2 ห�องนอน 1 ห�อง
อเนกประสงค� 3 ห�องน้ํา จอดรถ 
2 คัน 
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การออกแบบ 
 
ชั้นล�าง 
-หน�าบ�านกว�าง 5.7 เมตร 
-สามารถจอดรถได� 2 คัน 
-ชั้นล�างเพดานสงู 2.9 เมตร 
 
ชั้นบน 
-ห�องนอนใหญ�ออกแบบให�มี
ห�องน้ําในตัว 
-มีห�องอเนกประสงค�ชั้นบน 
สามารถต�อเติมเป�นห�องนอนได�
อีก 1 ห�อง 
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Master Plan 
 
โครงการมีทั้งหมด 
292 ยูนิต 
 
พร�อมสวนสาธรณะ 
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Double Security 
-    กล�อง CCTV 
บริเวณป�อม รปภ. 
- Night Gate 

SECURITY 
Is all around 
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บ�านสไตล�โมเดิร�น ที่ดีไซน�พ้ืนที่ใช�
สอยได�อย�างสูงสดุกว�าใคร หลุด
กรอบด�วย adjustable wall  สั่ง
ปรับเปลี่ยนได�ตามใจชอบ พร�อม
ผ�อนคลายด�วยคลบัเฮ�าท� 
สวนสาธารณะ และทะเลสาบขนาด
ใหญ�กว�า 15 ไร� เดินทางสะดวกใกล�
รถไฟฟ�าสายสแีดง ใกล�ม.รังสติ ใกล�
ห�างฟ�วเจอร�พาร�ครังสติ 
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The Frame 

 
พ้ืนที่ใช�สอย 190 ตร.ม. 
3 ห�องนอน 
3 ห�องน้ํา 
1 ห�องอเนกประสงค� 
2 ที่จอดรถ 
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The Frame 
 

ชั้นล�าง 
-ดีไซน�พ้ืนทีห่�องรบัแขกขนาดใหญ� 
-มีประตูกั้นพ้ืนที่ห�องครัว 
-มีห�องเก็บของขนาดใหญ� 
 
ชั้นบน 
-ออกแบบให�ทุกห�องนอนรับวิวหน�า
บ�านทุกห�อง 
-ห�องนอนใหญ�มีห�องน้าํในตัวพร�อม
อ�างอาบน้ํา 
-เพ่ิมพ้ืนที่อเนกประสงค�ชั้นบน 
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The Line 
 

พ้ืนที่ใช�สอย 160 ตร.ม. 
3 ห�องนอน 
3 ห�องน้ํา 
2 ที่จอดรถ 
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The Line 
 

ชั้นล�าง 
 
-ดีไซน�พ้ืนทีห่�องครวัและห�อง
สําหรับเตรียมอาหาร 
-ดีไซน�ประตูบานเลือ่นด�านข�างเพ่ือ
เป�ดรับบบรยากาศสวนด�านข�าง 
 
ชั้นบน 
-ห�องนอนใหญ�มีห�องน้าํในตัวพร�อม
พ้ืนที่สําหรับแต�งตวั 
- ห�องนอน 2-3 เป�นผนัง
ADJUSTABLE WALL สามารถ
ปรับเปลี่ยนได� 



Linear 
 

พ้ืนที่ใช�สอย 135 ตร.ม. 
3 ห�องนอน 
2 ห�องน้ํา 
2 ที่จอดรถ 
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Linear 
 

ชั้นล�าง 
 
-ดีไซน�พ้ืนทีห่�องครวัขนาดใหญ� 
-ดีไซน�ประตูบานเลือ่นด�านข�างเพ่ือ
เป�ดรับบบรยากาศสวนด�านข�าง 
 
ชั้นบน 
-ดีไซน�ห�องน้าํเชื่อมต�อกับห�องนอน
ใหญ�ได� 
-ห�องนอนใหญ�ขนาดกว�างพร�อม
พ้ืนที่สําหรับแต�งตวั 
- ห�องนอน 2-3 เป�นผนัง
ADJUSTABLE WALL สามารถ
ปรับเปลี่ยนได� 
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Angle 
 

พ้ืนที่ใช�สอย 110 ตร.ม. 
3 ห�องนอน 
2 ห�องน้ํา 
2 ที่จอดรถ 
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Angle 
 

ชั้นล�าง 
-ดีไซน� ห�องนั่งเล�นเชื่อมต�อกับ
ห�องครัว 
-ดีไซน�ประตูบานเลือ่นด�านข�างเพ่ือ
เป�ดรับบบรยากาศสวนด�านข�าง 
 
ชั้นบน 
-ดีไซน�ห�องน้าํเชื่อมต�อกับห�องนอน
ใหญ�ได� 
-ดีไซน�กระจกเข�ามุมของห�องนอน
เพ่ือเพ่ิมมุมมองและความโปร�งสบาย 
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Master Plan 
 
โครงการมีทั้งหมด 
388 ยูนิต 
 
มีคลับเฮ�าส� 
ทะเลสาบ 2 แห�ง 
และสวนส�วนกลาง 
รวมพ้ืนที่กว�า 15 ไร� 
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