
DỰ ÁN CAO ỐC VĂN PHÒNG AGREX TOWER 

Cao ốc văn phòng Agrex Tower toạ lạc tại địa chỉ 58 Võ Văn Tần, gần giao lộ Võ Văn Tần – 

Trương Định, ngay trung tâm Quận 3 và được đánh giá là một trong những vị trí đắc địa trong khu 

vực. Bên cạnh những lợi thế về tiện ích công cộng, cao ốc Agrex Tower được thiết kế hiện đại, 

công năng hợp lý, sử dụng những thiết bị cao cấp, hiện đại nhằm đáp ứng và phục vụ tối đa nhu 

cầu thuê văn phòng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

VỊ TRÍ 

- 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.  

 

QUY MÔ DỰ ÁN 

- Tổng diện tích đất: 870 m². Chiều ngang công trình 22m. 

- Tổng diện tích sàn sử dụng: 9.525 m².  

- Tổng diện tích thuê net: 5.240 m².  

- Số tầng: 16 tầng (bao gồm: 3 tầng hầm, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 11 tầng lầu).  

- 3 Tầng hầm: đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu giữ ô tô, xe máy ngày và đêm của khách thuê 

- Thiết kế free column (cột dạt sát biên nhà), tạo điều kiện cho khách thuê dễ dàng phân chia 

không gian chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng, giúp khách thuê tận dụng tối đa diện 

tích thuê. 

 

HỆ THỐNG TIỆN ÍCH 

Hệ thống an ninh: 

-  Hệ thống bảo vệ với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp 24/24 được trang bị và huấn luyện để 

xử lý mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra. Đảm bảo tuyệt đối an ninh cho tòa nhà. 

-  Hệ thống Camera hiện đại, hoạt động 24/24 lắp đặt ở tất cả các tầng, đảm bảo việc giám 

sát an ninh cho toàn bộ toà nhà. 
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Các dịch vụ công cộng: 

- Dịch vụ vệ sinh tòa nhà đảm bảo môi trường xanh sạch.  

Hệ thống điện: 

-  1 Trạm hạ thế : 1250 KVA.  

- 02 Máy phát điện dự phòng: tổng công suất 1260KVA sẵn sàng cung cấp điện sau 10 giây 

khi hệ thống điện chính ngưng cung cấp, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định và liên tục 

cho toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường. 

Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại: 

- Cung cấp dịch vụ viễn thông của tất cả các nhà cung cấp theo yêu cầu của khách thuê. 

- Lắp đặt sẵn hệ thống mạng đường truyền băng thông rộng cho mọi khách hàng của Cao 

ốc. 

- Lắp đặt hệ thống truyền hình cáp nếu khách thuê có nhu cầu.  

Hệ thống cứu hỏa:  

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, báo khói, hệ thống cứu hỏa tự động hiện đại (Hochiki – USA) 

tại các tầng văn phòng. Tầng hầm được trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng foam, 

đảm bảo dập tắt lửa cháy do xăng dầu, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản cho khách thuê 

trong trường hợp xảy ra sự cố cháy. 

- Tất cả các vòi chữa cháy đều được trang bị đến từng tầng của cao ốc. 

Hệ thống thông hơi, máy lạnh: 

- Hệ thống thông gió ở tầng hầm và hệ thống máy hút ở các phòng vệ sinh.  

- Hệ thống máy lạnh trung tâm thế hệ mới nhất VRF Toshiba – Carrier (100% nhập khẩu từ 

Japan) được dẫn đến các tầng của cao ốc. Công nghệ VRF cho phép điều khiển lạnh đến 

từng zone (diện tích khoảng 60 – 70 m2), giúp khách thuê tiết kiệm chi phí điện lạnh khi có 

nhu cầu làm việc ngoài giờ. 

Hệ thống thang máy, thang bộ: 

- 2 buồng thang máy Mitsubishi (thương hiệu Nhật – sản xuất tại Thái Lan). 

- 2 hệ thống thang bộ độc lập dùng trong trường hợp thoát hiểm.  

Vệ sinh:  

- Khu vực vệ sinh lắp đặt các thiết bị vệ sinh sứ cao cấp Toto. Vách ngăn vệ sinh dùng tấm 

Compact Laminate nhập khẩu… 
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Ngoại, nội thất:  

- Ngoại thất: Toàn bộ bề mặt tòa nhà sử dụng kính phản quang 2 lớp cường lực 12,38 mm 

kết hợp với tấm hợp kim nhôm Alubond 4 mm (USA) và sơn nước cao cấp. Tầng trệt ốp lát 

đá granite cao cấp kết hợp với hệ nhôm kính tạo nét đẹp hiện đại, khoẻ khoắn cho công 

trình. 

- Nội thất: Trần tấm sợi khoáng USG khung nhôm (USA) tiêu âm, tường sơn nước cao cấp 

Maxilite. Khu vực sảnh thang máy chung ốp lát đá Granit, Marble.  

việc hướng dẫn thủ 

t

 

- 

ục thay đổi trụ sở Công ty. 
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