พลินวิลล์ พื้ นที่แบบใหม่กบั ความสุขที่ใหญ่กว่า
เตรี ยมสัมผัสพื ้นที่แบบใหม่ที่พลินวิลล์ โครงการที่มีการออกแบบอย่างประณีตกับถนนที่โอบโค้ งและลืน่ ไหลไปกับ
สวนที่ครอบคลุมตลอดทังโครงการและแบบบ้
้
านสไตล์คอนเทโปลารี่ (Contemporary) ที่แตกต่าง พร้ อมการออกแบบพื ้นที่
ภายในบ้ านให้ ลงตัวใช้ งานได้ จริง เพิ่มพื ้นที่ให้ ทกุ คนในครอบครัวพบกับความสุขที่ใหญ่กว่า
โครงการพลินวิลล์ ตังอยู
้ ใ่ นซอยแก้ วอุดม แยกหนองสาโรง บนถนนรอบเมืองอุดรธานี บนทาเลที่สะดวกสบาย เหมาะ
กับการเดินทาง ใกล้ เมืองและสถานที่ช็อปปิ ง้ เทสโก้ โลตัสอุดรธานี เพียง 400 เมตร และหนองประจักษ์ เพียง 1 แยกไฟแดง
ด้ วยเนื ้อที่กว่า 34 ไร่ และแนวคิดที่ต้องการมอบความสุขให้ กบั ผู้อยูอ่ าศัยให้ ได้ สมั ผัสถึงการพักผ่อนที่เป็ นที่สดุ กับบ้ านหลังใหม่
โครงการจึงถูกออกแบบให้ มีพื ้นทีส่ ว่ นกลางมากกว่าโครงการทัว่ ไปถึง 2 เท่า ทาให้ บ้าน 1/3 ของโครงการมีพื ้นที่ติดสวน
ส่วนกลางและได้ สมั ผัสกับธรรมชาติที่ร่มรื่ น การออกแบบพื ้นที่สว่ นกลางที่คานึงถึงการจัดพื ้นที่ที่ให้ ทกุ คนในครอบครัวสามารถ
ทากิจกรรมร่วมกันได้ มากขึ ้น ภายในโครงการยังเพียบพร้ อมไปด้ วยสาธารณูปโภคครบครัน เช่น คลับเฮ้ าส์ สระว่ายน ้า ระบบ
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
บ้ านสไตล์คอนเทโปลารี่ (Contemporary) ที่มีให้ เลือก 3 ขนาด ที่จะเหมาะกับไลฟ์ สไตล์ของแต่ละครอบครัว บ้ านมี
พื ้นที่ใช้ สอย 157 ตร.ม, 172 ตร.ม. และขนาดใหญ่ที่สดุ 209 ตร.ม. ที่สามารถเลือกใส่สระว่ายน ้าได้ เป็ นบ้ านชันเดี
้ ยวที่เน้ นทัง้
ความเป็ นเลิศทางรูปลักษณ์และการใช้ งานของพื ้นที่ บ้ านถูกดีไซน์ให้ มีพื ้นที่ใช้ สอยเพิม่ ขึ ้นด้ วยชานบ้ านด้ านข้ างต่อเนื่องจาก
ห้ องนัง่ เล่น ให้ พื ้นทีก่ ารพักผ่อนเปิ ดกว้ างขึ ้นอีกระดับ และยังเพิ่มความเป็ นส่วนตัวภายในบ้ านให้ คณ
ุ ด้ วยฉากกันที
้ ่เป็ น
เอกลักษณ์ Signature Partition ระหว่างส่วนนัง่ เล่น กับส่วนห้ องนอน อีกทังซุ
้ ้ มประตูรัว้ บ้ านที่โดดเด่น Signature Gate
นอกจากนี ้ โครงการยังให้ ความสาคัญในการเลือกใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพในทุกๆรายละเอียด เช่น Isoroof วัสดุหลังคาโรงจอดรถที่ไม่
เหมือนใคร ให้ ความทนทาน กันความร้ อน และบ้ านทุกหลังมาพร้ อมกับครัวไทยและห้ องเก็บของอเนกประสงค์ ที่ตอบโจทย์การ
ใช้ งานในชีวติ ประจาวันได้ อย่างลงตัว
พลินวิลล์ พื ้นที่แบบใหม่กบั ความสุขที่ใหญ่กว่า เปิ ดเฟสแรกราคาเริ่ มต้ น 2.65 ล้ านบาท จอง 10,000 บาท ดาวน์
เพียง 10% และสามารถเลือกผ่อนดาวน์ได้ * และพบข้ อเสนอพิเศษวันนี ้ วางเงินดาวน์ 20% รับฟรี เครื่ องปรับอากาศ จานวน

2 เครื่ อง จองก่อนมีสทิ ธิ์เลือกแปลงสวยและแบบบ้ านทีเ่ หมาะกับคุณและครอบครัวก่อนใครวันนี ้

โครงการพลินวิลล์มจี านวนยูนิตทังสิ
้ ้น 102 ยูนิต เนื ้อที่โครงการรวม 34-1-84 ไร่ ประกอบด้ วยพื ้นที่สาธารณูโภค 9-

2-83 ไร่ พื ้นที่บริการสาธารณะ 2-1-89 ไร่ และพื ้นที่ขาย 22-1-65 ไร่ ขนาดแปลงที่ดินตังแต่
้ 71 -133 ตร.ว. เริ่ มก่อสร้ าง
กรกฏาคม 2555 เจ้ าของโครงการ บริ ษัท อุดรสามัคคีม้าแข่ง จากัด ในเครื อ บริ ษัท ศรีธนเทพ จากัด ผู้พฒ
ั นาโครงการหมูบ่ ้ าน
เจษฎานคร 1 หมูบ่ ้ านจัดสรรรายแรกของอุดรธานี
สนใจติดต่อสอบถามเพื่อขอรับเอกสารแนะนาโครงการได้ ที่ สานักงานขายพลินวิลล์ ซ.แก้ วอุดม ถ.บุญยาหาร แยก
หนองสาโรง โทรศัพท์ 085.696.4646 หรื อ สานักงานขายชัว่ คราว หมูบ่ ้ านเจษฎานครโฮมออฟฟิ ส ถ.ทองใหญ่ โทรศัพท์

08.5669.5669 หรือเข้ าชมภาพโครงการที่ www.palynnville.com และติดตามสังคมพลินวิลล์ได้ ที่
www.facebook.com/palynnville

ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับสือ่ กรุณาติดต่อ 085-162-5995

Email: press@palynnville.com

