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15 R e n w ic k
Thuộc sở hữu của công ty đầu tư bất động sản IGI-USA, công trình được
dự kiến hoàn tất vào mùa Thu năm 2015.
Bài viết: Danh LÊ
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Không gian nội
thất sang trọng và
ấn tượng bên trong
căn penthouse của
công trình cao 11
tầng 15 Renwick.

41

Tọa lạc tại một trong những con phố hiếm hoi
chỉ có một dãy nhà tại New York, 15 Renwick
là khu căn hộ cao cấp từ 2-4 phòng ngủ ngay
giữa trung tâm Quảng trường Hudson lịch sử,
điểm giao giữa West Village, TriBeCa và SoHo.
Khu nhà được thiết kế theo kiến trúc đặc trưng
của con đường và khu dân cư lân cận với nội
thất bằng gỗ quý hiện đại.
Công trình cao 11 tầng 15 Renwick là minh
chứng cho tính sáng tạo trong cấu trúc với tổng
cộng 31 căn hộ, bao gồm bốn căn penthouse
kép và ba ngôi nhà hiện đại liền kề. Căn hộ
2-3 phòng ngủ có diện tích từ 90 đến 160 mét
vuông; nhà townhome 2-3 phòng ngủ có
diện tích từ 190 đến 320 mét vuông; và các
căn penthouse 3-4 phòng ngủ có diện tích từ
240 đến 330 mét vuông với hành lang riêng
rộng khoảng 65 mét vuông. Tòa nhà được đặt
theo tên của James Renwick với các đặc điểm
thiết kế được lấy cảm hứng từ thời Victoria.
Renwick từng là kiến trúc sư và giáo sư tiên
phong tại trường Đại học Columbia trong khi
con trai của ông James Jr. là một trong những
kiến trúc sư nổi tiếng nhất lúc sinh thời. ≠
Vui lòng đặt mua trước ngày 13/02/2015.
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