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Kim Cương Hoa Sen 
Không kiêu kỳ, cuốn hút như những loài hoa khác, lại sinh ra giữa chốn đầm lầy, song Sen vẫn 
cứ rủ bùn, mạnh mẽ vươn mình rồi bung nở rực rỡ như thể không gì có thể quật ngã . Sắc không 
kiêu sa, hương không quyến rũ, Sen khoác lên mình màu áo của sự thanh tao và tỏa đi hương 
thơm thuần khiết. Kể từ đó trong văn hóa của người phương Đông, Sen trở thành biểu tượng của 
nghị lực kiên cường cùng tấm lòng cao quý, khoan dung. 

Trong tiếng Hy Lạp, Kim Cương có nghĩa là vô song, tức không có 
bất kỳ loại đá quý nào có thể sánh kịp. Ở Kim Cương ánh lên vẻ 
đẹp của sự kiêu sa và sang trọng. Được tạo ra từ áp lực cực độ từ 
sâu dưới lòng đất, chính vì thế mà ngoài vẻ lộng lẫy, cái quý ở Kim 
Cương còn sự cứng cáp, bền vững không gì có thể phá vỡ. Kim 
Cương - Biểu tượng của sự quyền uy, giàu sang và vẻ đẹp vĩnh cửu. 
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Địa thế giao thoa
    Tinh hoa hội tụ
Với việc là tâm điểm của 6 quận trung tâm thành phố, Diamond Lotus Riverside 
trở thành dự án vàng sở hữu vị trí độc tôn, thu hẹp mọi khoảng cách và nối kết 
hoàn hảo mọi điểm đến. Tại Diamond Lotus Riverside, chỉ một tầm nhìn cả Sài 
Gòn hoa lệ sẽ thu nhỏ trước mắt bạn.
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CĂN HỘ XANH
TIÊU CHUẨN MỸ  (LEED)

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Vẻ đẹp cao quý, thanh tao của Hoa Sen cùng nét lộng lẫy, quyền uy của Kim Cương hòa quyện một 
cách tinh tế đã làm nên Diamond Lotus Riverside. Đó là không gian sống hoàn hảo được kết hợp giữa 
sự sang trọng và giản dị trong kiến trúc, giữa tiện ích sôi động và thiên nhiên bình yên. Và điểm đến 
của sự giao hòa ấy là tổ ấm trọn hẹn hạnh phúc của cư dân. 



LEED –  Chuẩn mực XANH của tổ chức US.Green Bui lding Counci l  (Mỹ).  Tiêu chuẩn này hướng tới  v iệc 

tạo nên một hệ s inh thái xanh hoàn hảo: từ khâu thiết kế k iến trúc, vật l iệu xây dựng cho đến quá tr ình 

thi  công và vận hành dự án. Quy tr ình này nhằm hướng tới  các mục t iêu: t iết k iệm năng lượng, sử dụng 

nước hiệu quả, giảm lượng khí  thải CO2, cải thiện chất lượng môi t rường bên trong và ngoài căn hộ.

LEED?
L: leadership

E: energy

E: environmental

D: design

Tăng chất lượng công tr ình

Tăng giá tr ị  tài  sản

Tăng sức khỏe và tuổi  thọ



Quản lý chất thải xây dựng 
có trách nhiệm và tìm 
nguồn cung ứng bền vững 
của vật liệu 
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Sử dụng ánh sáng tự nhiên 
và điều hòa không khí hiệu 
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Giảm sử dụng nước cả bên 
trong và bên ngoài công 
trình
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Tối ưu hóa việc sản xuất và 
đo lường năng lượng bền 
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Đầy đủ những không gian 
mở xanh và giảm ô nhiễm 
ánh sáng 
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Bảo vệ đất và tiếp cận 
giao thông công cộng và 
các phương tiện giao 
thông xanh
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Giới thiệu những tính năng 
và cách thức mới 

ĐỔI MỚI

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LEED
NHỮNG DỰ ÁN CẦN PHẢI ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ĐIỂM SỐ TRONG NHỮNG HẠNG MỤC SAU

NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ CHỨNG NHẬN LEED?



Diamond Lotus Riverside
Biểu tượng XANH giữa lòng Sài Thành



Tuyệt tác sinh thái
Giữa bộn bề áp lực của chốn thành thị, giữa sự khao khát những mảng xanh để làm dịu 
lại những bức bối của Sài Gòn, một cách vững chắc, Diamond Lotus Riverside đang dần 
trở thành biểu tượng sống xanh và thịnh vượng. Chủ đầu tư Phúc Khang với tấm lòng hào 
sảng và nhân văn đã dệt nên một tấm thảm thiên nhiên tuyệt đẹp với diện tích lên đến 
8.000 m2 tại Diamond Lotus Riverside. Những giá trị xanh tại dự án sẽ giúp thêm niềm tin 
yêu, hứng khởi trong cuộc sống, thăng hoa trong sáng tạo, nuôi dưỡng những giá trị nhân 
văn trong tâm hồn và mở ra cuộc sống an yên và hạnh phúc cho cư dân.
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Ngàn tiện ích
         Một bước chân

Mọi dịch vụ sống hiện đại, xa hoa của Sài Gòn đô hội chỉ cách bạn trong bán kính 2km

trung tâm thương mại

quán bar & karaoke

nhà sách & cà phê sách

siêu thị & cửa hàng tiện lợi

công viên &
trung tâm thể dục thể thao

bệnh viện & phòng khám

trường học & đại học

rạp chiếu phim & sân khấu kịch

nhà hàng & cà phê
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Cuộc sống đẳng cấp trong tầm tay

Sky Park
Tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng trên không 

Diamond Lotus Center
Nhà hàng, cà phê, GYM, Spa, Club house 

Lotus Pool
Khu hồ bơi & giải trí, cà phê, âm nhạc 

Wonderland
Khu công viên kỳ quan, và khoa học trải nghiệm 

IDL Kids Yard
Khu nhà trẻ và trường phát triển kỹ năng thiếu nhi 

IDL Vietnam
Học viện kỹ năng 

Lotus Mart
Siêu thị 

Moon River Garden
Công viên nhiệt đới

Lotus Cruise Bar
Bến du thuyền, câu lạc bộ, nhà hàng nổi 

An toàn tuyệt đối
Bảo vệ 24/7, Lễ tân VIP

Nhịp sống tràn đầy năng lượng, sống động đang chào đón bạn tại Diamond Lotus Riverside. Từng phút 
giây sống tại Diamond Lotus Riverside càng trở nên thú vị, cuốn hút hơn nhờ sự đầu tư chuẩn mực về tiện 
ích nội khu. Giá trị sống hoàn hảo được kiến tạo ngay giữa lòng thành phố, sẵn sàng mở ra cuộc sống 
thịnh vượng, sung túc cho gia đình bạn 
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19%
Mật độ xây dựng

22
Tầng cao xây dựng

1.286
Tỉ đồng - tổng vốn đầu tư

8.000
m² công viên cây xanh

16.800
Quy mô dự án

Vị trí
Lê quang kim, Quận 8

Dự án Xanh chuẩn Mỹ (Leed) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam - 
Bản hoà ca bất tận của thiên nhiên giữa lòng thành phố. 

Diamond Lotus Riverside  



Thỏa Thích Đắm Mình
 Trong Hồ Bơi Xanh Mát  

Hồ bơi hiện đại trong khu Lotus Pool sẽ là nơi thư giãn tuyệt với sau những giờ làm việc 
căng thẳng, bề bộn trong tiết trời oi ả của Sài Gòn. Làn nước xanh mát, không khí 
trong lành, mùi tinh dầu thơm nhẹ và những bản nhạc du dương như gội hết những tất 
bật, mệt mỏi để bạn hòa mình thưởng ngoạn những phút giây thư thái, bình yên.



TRỞ VỀ VỚI
 THIÊN NHIÊN 

Từ khu vườn treo, công viên ven sông, lối đi nội bộ cho đến tường nhà 
hay ban công đều khoác lên mình tấm áo xanh tươi tắn, sống động 
của hoa cỏ. Tại Diamond Lotus Riverside, mọi ngõ ngách đều thấm 
đẫm màu xanh, như thể thiên nhiên đang hào phóng rót sắc màu rực 
rỡ của nó lên từng chi tiết nơi đây. Tất cả quyện vào cùng nhau làm 
nên một Diamond Lotus Riverside thanh bình. Tại đây từng giọt thời 
gian sẽ lắng đọng lại để bạn và gia đình thêm lên sự an yên, viên mãn 
trong cuộc sống.



Sky Park độc đáo và
     duy nhất tại Việt Nam  

Sky Park trên không rộng 5.00 m2 trên đỉnh tòa nhà, Diamond Lotus River-
side trở thành dự án có tầm nhìn tuyệt đẹp, thu nhỏ cả Sài Gòn hoa lệ. Còn 
gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng thức dậy lặng mình ngồi thiền tĩnh tại để hít 
căng lồng ngực tinh hoa của đất trời, hay đêm về hòa mình thưởng thức sự 
yên bình của cỏ cây, hoa lá. 



Nơi cuộc sống xanh
 Duy tình được tạo lập 

Cỏ cây lớn lên trong sự chăm sóc tỉ mẫn của tất cả mọi người. Cứ thế, các thế 
hệ cư dân truyền đi thông điệp quý trọng thiên nhiên cho nhau. Mỗi đứa trẻ lớn 

lên giữa lòng Diamond Lotus Riverside đều cảm nhận được tình yêu này và quấn 
quýt với thiên nhiên hơn. Mối lương duyên này lớn lên từ trong tiềm thức của 
chúng rồi đan kết vào từng cành hoa, kẻ lá, bụi cây… Và khi con trẻ trưởng 

thành chính thiên nhiên làm sẽ vơi đi bản ngã, nhân rộng hơn tình yêu thương và 
vỗ về những giá trị nhân đạo trong chúng.



Phong thủy “Vượng địa thế
Phát anh tài”
Là dự án hiếm hoi tại Sài Gòn sở hữu thế 3 mặt cận giang, khí tựu thủy lưu, 
Diamond Lotus Riverside trở thành vùng đất thiên phú có thế phong thủy cực 
thịnh “khí giới thủy tắc chi” mang đến cho mỗi gia đình cư dân cuộc sống an 
viên, hạnh phúc.  



Học viện iDL
Gồm các khu sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ, khu vườn thực nghiệm cho 
con trẻ thỏa sức khám phá thế giới diệu kỳ, phát triển toàn diện về trí tuệ 
và thể chất, sắm sẳn mọi kỹ năng, hành trang để trở thành những Công 
Dân Việt Nam Toàn Cầu. 



Thiết kế giao hoà,
     Nhịp sống thăng hoa  
Thiết kế của Diamond Lotus Riverside là nơi giao thoa của văn hóa Á 
Đông và Tây Phương. Đó là sự hài hòa, dịu nhẹ trong sắc màu, là sự 
mạnh mẽ trong đường nét thiết kế. Không chỉ vậy, sự kết hợp độc đáo 
giữa thiên nhiên và kiến trúc còn khiến cho khu căn hộ Diamond Lotus Riv-
erside trở thành bức tuyệt tác về không gian sống. 



Trãi nghiệm dịch vụ,
  Trong 1 bước chân  

Bản hòa ca
   giữa truyền thống và hiện đại
Từng căn hộ được thiết kế đầy cảm hứng giữa sự mộc mạc và phá cách; giữa 
những giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại. Một tổng thể căn hộ tuyệt vời 
ra đời với sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa yếu tố đường nét giản đơn, màu 

sắc hài hòa và nội thất sang trọng.



Trãi nghiệm dịch vụ,
  Trong 1 bước chân  

Lối kiến trúc thông minh, phóng khoáng
Từng khoảng không trong căn hộ được thiết kế thông minh, bố trí hợp lý, mọi 
góc cạnh được tối đa hóa diện tích sử dụng để chủ nhân thuận tiện trong mọi 
sinh hoạt thường nhật. Một không gian sống hoàn toàn mở, mang lại thật 
nhiều ánh sáng và gió trời sẽ giúp bạn thư thái hơn và mạnh khỏe hơn.



Trãi nghiệm dịch vụ,
  Trong 1 bước chân  

Mẫu căn hộ Premier Suite
Mặt bằng điển hình

Block A-B

Diện tích
căn hộ 91,68 m²

Nhà ba gian ấn tượng trên không
Tại Diamond Lotus Riverside, lần đầu tiên xuất hiện trong thiết kế ở Việt Nam – “Nhà ba gian 
trên không” với tầm nhìn rộng nhất dài đến hơn 91 m2. Tất cả các căn phòng đều được bố trí 
khoa học để đón ánh sáng và gió tự nhiên. Đặc biệt, tất cả các căn hộ 90 m2 đều được thiệt 
kế 2 mặt thông thoáng với góc nhìn 1800, khiến cho ngôi nhà của bạn như một khách sạn 
sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn.



Mẫu căn hộ Suite
Mặt bằng điển hình

Block A-B

Diện tích
căn hộ 79,08 m²

Mẫu căn hộ Deluxe
Mặt bằng điển hình

Block A-B

Diện tích
căn hộ 56,68 m²



Mẫu căn hộ Deluxe
Mặt bằng điển hình

Block A-B

Diện tích
căn hộ 61,70 m²





Cách chợ Bến Thành chỉ 7 
phút, là tâm điểm giao thoa 

của 6 quận trung tâm: Quận 1, 
Quận 7, Quận 8, Quận 4, Quận 5 và 

Quẩn 6, đặc biệt chỉ cách quận 1 một 
cây cầu, Diamond Lotus Riverside trở 

thành dự án sở hữu một vị trí độc tôn, không 
thể đắc địa hơn - Một dự án tại trái tim thành 

phố. Diamond Lotus Riverside – Địa thế giao thoa, 
tinh hoa hội tụ.

Đặc biệt Chủ đầu tư Phúc Khang Corp đã chính 
thức bắt tay với những thương hiệu hàng 

đầu Việt Nam để cùng phát triển dự án 
như: Cotecons, Savills, Apave, OCB…

 

-          Tiêu chuẩn công trình 
xanh Quốc Tế: từ LEED (Mỹ) và 

LOTUS (Việt Nam). Thiết kế hiện đại 
kết hợp hài hoà với bản sắc văn hoá 

Việt Nam.
-          Vị trí hiện đại: Tâm điểm giao thoa 

của 6 quận trung tâm, chỉ cách quận 1 vài bước 
chân

-          Tận hưởng cuộc sống với những tiện ích 5 sao: 
Club house, bến du thuyền, trung tâm thương mại 5 sao, 

công viên ven sông Moon River Garden trải dài 300 m 
ven sông (8,000 m2). Đặc biệt, sở hữu Sky Park 

5,000 m2 tuyệt đẹp trên đỉnh toà nhà.
-          Tuyệt tác xanh 3 mặt giáp sông, sở 

hữu thế phong thuỷ “Vượng địa thế, phát 
anh tài”

-          Mật độ xanh cao nhất SG tính 
đến thời điểm hiện tại

 

-          Tiêu chuẩn công trình 
xanh Quốc Tế: từ LEED (Mỹ) và 

LOTUS (Việt Nam). Thiết kế hiện đại 
kết hợp hài hoà với bản sắc văn hoá 

Việt Nam.
-          Vị trí hiện đại: Tâm điểm giao thoa 

của 6 quận trung tâm, chỉ cách quận 1 vài bước 
chân

-          Tận hưởng cuộc sống với những tiện ích 5 sao: 
Club house, bến du thuyền, trung tâm thương mại 5 sao, 

công viên ven sông Moon River Garden trải dài 300 m 
ven sông (8,000 m2). Đặc biệt, sở hữu Sky Park 

5,000 m2 tuyệt đẹp trên đỉnh toà nhà.
-          Tuyệt tác xanh 3 mặt giáp sông, sở 

hữu thế phong thuỷ “Vượng địa thế, phát 
anh tài”

-          Mật độ xanh cao nhất SG tính 
đến thời điểm hiện tại

 

-          Tiêu chuẩn công trình 
xanh Quốc Tế: từ LEED (Mỹ) và 

LOTUS (Việt Nam). Thiết kế hiện đại 
kết hợp hài hoà với bản sắc văn hoá 

Việt Nam.
-          Vị trí hiện đại: Tâm điểm giao thoa 

của 6 quận trung tâm, chỉ cách quận 1 vài bước 
chân

-          Tận hưởng cuộc sống với những tiện ích 5 sao: 
Club house, bến du thuyền, trung tâm thương mại 5 sao, 

công viên ven sông Moon River Garden trải dài 300 m 
ven sông (8,000 m2). Đặc biệt, sở hữu Sky Park 

5,000 m2 tuyệt đẹp trên đỉnh toà nhà.
-          Tuyệt tác xanh 3 mặt giáp sông, sở 

hữu thế phong thuỷ “Vượng địa thế, phát 
anh tài”

-          Mật độ xanh cao nhất SG tính 
đến thời điểm hiện tại

 

-          Dự án có mật độ 
xây dựng thấp nhất và mật 

độ cây xanh lớn nhất Sài Gòn 
(tính đến thời điểm hiện tại)

-          Tận hưởng cuộc sống thư thái, an 
viên, hiện thực hoá giấc mơ trở về với thiên 

nhiên

-          Thiết kế giao hoa cho nhịp sống thăng 
hoa

-          Nơi một phong cách sống xanh 
duy tình được tạo lập 

-          Dự án có mật độ 
xây dựng thấp nhất và mật 

độ cây xanh lớn nhất Sài Gòn 
(tính đến thời điểm hiện tại)

-          Tận hưởng cuộc sống thư thái, an 
viên, hiện thực hoá giấc mơ trở về với thiên 

nhiên

-          Thiết kế giao hoa cho nhịp sống thăng 
hoa

-          Nơi một phong cách sống xanh 
duy tình được tạo lập 




