
รังสิต

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น
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ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ผ�อนคลาย สบายกาย สบายใจ...
พลีโน� รังสิต พรีเมียมทาวน�โฮมใหม�
พื้นที่ผ�อนคลายในบรรยากาศรีสอร�ท
รู�สึกส�วนตัวทุกครั้งที่พักผ�อนในโครงการ
ให�ความสงบในมุมที่เป�นส�วนตัว
และเพลิดเพลินกับพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ�
สามารถรองรับการใช�เวลาร�วมกันในครอบครัว

Breathe
i n  t h e  s p a c e

ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 

โซนพื้นที่นั่งพักผ�อนของผู�ปกครองที่
สามารถดูเด็กๆ ใกล�กับสนามเด็กเล�น
ทั้งยังเป�นที่นั่งพักผ�อนใกล�ชิด
ธรรมชาติได�อีกด�วย

คลับเฮาส�ที่รายล�อมด�วยธรรมชาติขนาดใหญ�
ที ่ออกแบบด�วย UNIVERSAL DESIGN
มีพื้นที่ทำกิจกรรมและพื้นที่พักผ�อนที่หลากหลาย
ที่ให�ทุกวัยสามารถใช�งานร�วมกันได� 

PARENT SPACE

มีความสุขกับทุกห�วงเวลาที่เป�นตัวเองและ
แชร�กิจกรรมมากมายทั้งร�อง เล�น หรือเต�น

อัพเดทลงโซเชียลมีเดียของคุณ

SHARING SPACE

พ้ืนท่ีสนามเด็กเล�นท่ีออกแบบมาเพ่ือเด็กๆ
ผสานกับฟ�งก�ชันที่ช�วยเสริมสร�างทักษะ
ทั้งIQ และ EQ ให�เด็กๆ ได�รับการเรียนรู�
และความสนุกไปพร�อมๆ กัน 

EDUCATION
PLAYGROUND

CLUBHOUSE

มุมนั่งพักผ�อนใต�ร�มไม�ร�มรื่น
ที่จะช�วยมอบความผ�อนคลาย

และความสงบ ส�วนตัว 

PRIVATE SPACE

รังสิต



รังสิต

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมที ่สำนักงานขายโครงการ

‘สบายกาย สบายใจ’ ได�ทุกวันที่ New N o r m a l

ระบบ AIR VENTILATION เย็น
สบายกาย สัมผัสแอร�เฟรช
ให�อากาศธรรมชาติหมุนเวียน
พร�อมนวัตกรรมมุ�งลวดท่ีไม�มีเส�น
บดบังวิว และป�องกันยุง กันแมลง

ตำแหน�งติดต้ังเคร่ืองจ�าย
เจลแอลกอฮอล�อัตโนมัติ
สำหรับล�างมือ ก�อนเข�าใช�งาน
และภายในพื้นที่ ฟ�ตเนส
ระหว�างการใช�งาน

สบายกาย สบายใจ

จัดเต็มกับการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพและเรือนร�างที่ดีได�

ทั้ง 2 ไลฟ�สไตล�กับฟ�ตเนส
มุม CARDIO และ WEIGHT TRAINING

พร�อมวิวธรรมชาติ 180 องศา

FITNESS
(PANORAMA VIEW) 

มุมนั่งพักผ�อนริมสระว�ายน้ำ
หรือใต�ร�มไม�ร�มรื่นที่จะช�วยมอบ
ความผ�อนคลายและความสงบ ส�วนตัว 

PRIVATE SPACE

ปลอดภัย ปล�อยใจไปกับความสนุก
ของมุมสระเด็กอย�างเป�นสัดส�วน
เพื่อความปลอดภัยได�อย�างไร�กังวล

สระว�ายน้ำที่ชวนเพลิดเพลินไปกับความงาม
และร�มรื่นของวิวสวนที่อยู�ด�านหน�า

ให�คุณได�ใกล�ชิดธรรมชาติแค�เพียงเอื้อมมือ

KIDS POOL SAFETY

RELAX POOL



G R O S S O  ดีไซน�ใหม�

รังสิต

ดีไซน�ใหม�...ที่สะท�อนตัวตน
และตอบโจทย�ได�มากกว�า
GROSSO พรีเมียมทาวน�โฮมดีไซน�ใหม� 
ที่มาพร�อมกับนวัตกรรมเพื่อการอยู�อาศัย
พื้นที่ใช�สอยให�ใช�งานได�จริงและคุ�มค�าในทุกตารางเมตร
ตอบโจทย�ทุกวัยและทุกไลฟ�สไตล� 
รังสรรค�ทุกพื้นที่...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว�า

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

กระจกตัดแสง
นอกจากประตูและหน�าต�างท่ีขยายกว�างทำให�
บ�านดูปลอดโปร�งและรับแสงธรรมชาติได�มาก
กว�าเดิมแล�ว ยังมาพร�อมฟ�งก�ชันที่สามารถ
ลดความร�อนท่ีเข�าสู�ตัวบ�านได�อีกด�วย

บ�านดีไซน�ใหม�
FACADE ดีไซน�โมเดิร�น เรียบง�ายตอบโจทย�
รสนิยมคนรุ�นใหม�ได�เป�นอย�างดี

โปร�งโล�ง เย็นสบาย
การออกแบบภายในท่ีระบายอากาศดีเย่ียมท้ัง
ชั้นหนึ่งที่โปร�งโล�งทั้งชั้น รวมไปถึงหน�าต�าง
ที่ขยายออกกว�างเพื่อรับแสงอาทิตย�และลม
เย็นๆ ได�ตลอดท้ังวัน

สวนสีเขียวภายในบ�าน
สอดแทรกพ้ืนท่ีสีเขียวภายในบ�านเพื่อสร�างมุม
ผ�อนคลายส�วนตัวมอบความร�มร่ืนได�มากกว�า

ห�องอเนกประสงค�
เติมเต็มแรงบันดาลใจของคุณกับพื้นที่พิเศษ
ท่ีสามารถปรับเปล่ียนเป�นห�องสำหรับการทำงาน
อดิเรกหรือพื้นที่อื่นๆ ได�ตามความต�องการ



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

1st FLOOR 2nd FLOOR

Grosso

91 ตร.ม.16.4 ตร.วา

ที่ดินเริ่มต�น พื้นที่ใช�สอย

หน�าบ�านกว�าง

ที่จอดรถเมตร5
1



พื้นที่นั่งเล�นภายในบ�าน LIVING AREA มอบอิสระให�กับการพักผ�อน
ห�องนั่งเล�นที่กว�างขวาง เชื ่อมกับห�องครัว เป�นพื้นที่ที ่ให�คนในครอบครัว
ได�ใช�เวลาร�วมกันกระชับความสัมพันธ�ให�อบอุ�นยิ่งขึ้น

LUXURY MASTER BEDROOM ดีไซน�หรูขนาดใหญ�
กว�างขวาง พร�อม WALK-IN CLOSET ภายในห�อง 
มอบที่สุดของความเป�นส�วนตัว ในการพักผ�อนให�คุณ
ได�อย�างเต็มที่

Living Area
อิสระแห�งการพักผ�อน
ที่เชื่อมต�อความสุข...ถึงกันได�

Master
Bedroom
เอนกายพักผ�อน...ฟ��นฟูพลังชีวิต

ตอบสนองทุกความปลอดภัยและความของชีวิตให�ลงตัว
ด�วยเทคโนโลยี AUTO LIGHT SENSOR* เซนเซอร�ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวที่ทำให�ทุกขั้นบันไดสว�างอัตโนมัติ อีกขั้นของ
ความอุ�นใจที่ทำให�คุณหลงรักบ�านของคุณมากกว�าที่เคย 

Automatic
Light Sensor

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ�งพื้นที่ใช�สอยเท�านั้น
ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ�ายขายโครงการ

ขั้นกว�ากับความปลอดภัยทุกขั้นบันได

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ�งพื้นที่ใช�สอยเท�านั้น
ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น



Living Life
E X P E R T

สะดวกสบาย...
อุ�นใจเรื่องความปลอดภัย

“เราพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อม
ความสะดวกสบายจากความต�องการของผู�อยู�อาศัย

ใส�ใจในทุกรายละเอียดของการใช�ชีวิต เพื่อให�ลูกบ�านของเรา
สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

ชั้นเก็บของ ที่สามารถจัดเก็บของได�เป�น
หมวดหมู�เป�นระเบียบและสามารถหยิบ
ออกมาใช�ได�สะดวกยิ่งกว�า

ช�วยให�ห�องเก็บของ..
เป�นระเบียบมากขึ้น

แอปพลิเคชัน KATSAN เทคโนโลยีผู�คุ�มกันส�วนตัวอัจฉริยะ
ที่ช�วยอำนวยความสะดวกกับ 3 ฟ�งก�ชั่นสุดฮิต ที่มีการใช�งานมากที่สุด 
อาทิ E-STAMP,  CAR DIRECTORY และ CALL SECURITY/TAXI 
ยกระดับความปลอดภัย กับระบบแจ�งเตือนแขกที่เข�ามาบ�าน
ปฏิเสธการเข�าพบหรือเรียก รปภ. ซึ่งสามารถทำได�ง�ายๆ 
ผ�านสมาร�ทโฟนของคุณ

การออกแบบห�องน้ำพื้นเรียบแบบไม�มีขั้น
ช�วยรองรับการใช�งานของผู�สูงอายุและ
ผู�ใช�วีลแชร�ได�

ช�วยเพิ่มความปลอดภัย..
ให�กับผู�สูงวัย

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



นวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อมความสะดวกสบาย
ไม�เพียงแต�อ�านป�ายทะเบียนแต�ใช�งานง�าย ๆ

ผ�าน KATSAN APPLICATION



รังสิต

ทำเลคุณภาพท่ีเช่ือมทุกความสะดวกสบายเข�าไว�ด�วยกัน ใกล�จุดข้ึนทางด�วนบางพูนและศรีสมาน
เข�าสู�ใจกลางเมืองได�ง�าย พร�อมแหล�งช�อปป��งช้ันนำเพ่ือไลฟ�สไตล�ยุคใหม� THE NINE CENTER และ โรบินสัน ศรีสมาน

แหล�งอำนวยความสะดวกอีกครบครันตอบโจทย�ชีวิตคนเมือง...ได�อย�างไร�ขีดจำกัด

รัศมีเดินทาง รัศมีการศึกษารัศมีชีวิตช่ืนชอบ
. ทางด�วนด�านบางพูน
. ทางด�วนด�านศรีสมาน
. โทลเวย�
. สนามบินดอนเมือง

. บางกอกกอล�ฟคลับ

. ศูนย�กีฬาแห�งประเทศไทย

. THE NINE CENTER

. โรบินสัน ศรีสมาน

. ฟ�วเจอร�พาร�ค รังสิต

. รร.อินเดียน นานาชาติ

. THAI INTERNATIONAL 
   SCHOOL
. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
. มหาวิทยาลัยรังสิต

รัศมีอุ�นใจ
. รพ.เซนต�คาลอส
. รพ.ปทุมธานี

Convenience
เติมเต็มทุกไลฟ�สไตล�แห�งความสุข...ได�ไม�จํากัด

Hub of  Lifestyle



AP ให�ความสำคัญกับทุกตารางน้ิวของการอยู�อาศัย
ด�วยหลักแนวคิด ZERO WASTE SPACE ทุกพ้ืนท่ี จึงถูกดีไซน�
ให�ตอบสนองการใช�งานอย�างเต็มประโยชน�สูงสุด ไม�ว�าพ้ืนท่ี
จะเล็กหรือใหญ� เราพร�อมผลักดันทุกข�อจำกัดของพ้ืนท่ี

2018 LIVEVOLUTION

2015 ส�งบ�านแนวคิดใหม� “X-TREND MODEL”

2014 สร�างกระแส TALK OF THE TOWN

2013 สู�จุดแข็ง COMPETITIVE PACKAGE

2010 ยกระดับคุณค�าของบ�านทาวน�โฮม “บ�านกลางเมือง”

“บ�านกลางเมือง & PLENO”
กว�า 20 ป� ที่เราไม�หยุดนิ่งในการพัฒนาและสร�างนวัตกรรมใหม�
เพื่อตอบสนอง LIFESTYLES ของคนเมืองอย�างแท�จริง

SPACE CONNECT

เช่ือมโยงกิจกรรมและความอบอุ�นของสมาชิกครอบครัว
ผ�านการออกแบบพ้ืนท่ีใช�สอย อีกท้ังยังเช่ือมต�อพ้ืนท่ีบ�าน
เข�ากับสิ่งสำคัญบนทำเลที่ดีที่สุดผ�าน 5 รัศมีคุณภาพ
แบบ ต�อติดชีวิตท่ีชอบ

SPACE PRIVACY

ความสงบเป�นส�วนตัวผสานอยู�ในปรัชญาการออกแบบ
ไม�ว�าจะเป�นการออกแบบให�สมาชิกครอบครัวมีพ้ืนท่ีส�วนตัว
หรือความสงบ ร�มร่ืนของโครงการเพ่ือให�คุณด่ืมด่ำ
กับบรรยากาศแห�งการพักผ�อน

SPACE MAXIMIZE ภายใต�แนวคิด BIG CITY นำสถาป�ตยกรรมตะวันตกเข�ามาผสมผสาน
จึงเป�นท่ีมาของ EUROPEAN MODEL

ด�วย “DESIGN” ท่ีสร�างจาก LIFESTYLES ครอบครัวสมัยใหม� ก�อให�เกิด URBANION MODEL

แบบบ�านใหม�  S-SENSE MODEL ท่ีเพ่ิมฟ�งก�ช่ัน “PREMIUM SPACE”
ตอบโจทย�การใช�งานครอบครัวเมืองยุคใหม�

ท้ังดีไซน�และฟ�งก�ช่ัน ได�พัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุด ห�องนอนใหญ�สไตล� PENTHOUSE

 
อีกคร้ังกับทาวน�โฮมระดับ LUXURY 3 ช้ันคร่ึง
ท่ีชูความเหนือระดับด�วย DOUBLE VOLUME สูงถึง 5.5 เมตร

ท่ี DESIGN ขยายสเปชเต็มพ้ืนท่ีกว�า 222 ตารางเมตร 

ด�วยฟ�งก�ช่ันพิเศษท่ีรองรับได�ถึง 5 ห�องนอน 

เพ่ือตอบโจทย� LIFESTYLES ครอบครัวท่ีสมบูรณ�แบบมากข้ึน

ทาวน�โฮมสุดล้ำ แนวคิดการออกแบบท่ีผสมผสานฟ�งก�ช่ัน LIVEVOLUTION SMART 
และ LIVEVOLUTION SPACE เข�าด�วยกันเพ่ือตอบโจทย� LIFESTYLE การใช�ชีวิตของลูกค�า
ได�ครบสมบูรณ�แบบทุกมุมมองมากย่ิงข้ึน

2020 THE MEANINGFUL SPACE 

“ทำให�ทุกพ้ืนท่ีมีความหมาย” 

ร�วมสัมผัสพ้ืนท่ีความสุข ด�วยนวัตกรรมท่ีอยู�อาศัยท่ีผสานเข�ากับการออกแบบพ้ืนท่ีส�วนกลาง
แนวคิดใหม�อย�างลงตัว กลายเป�นพ้ืนท่ีความสุขพิเศษท่ีคุณได�สร�างความหมายด�วยตัวเอง 

จากบ�านกลางเมือง และ PLENO

 

2006 ได�รับการต�อยอดพัฒนา

2005 คิดต�าง

AP Think Space

AP มุ�งม่ันพัฒนานวัตกรรมการอยู�อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต� CORE BRAND VALUE
คือ การสร�างพ้ืนท่ีชีวิตท่ีเข�าถึงทุกไลฟ�สไตล� ผ�านกระบวนความคิดท่ีลึกซ้ึง ในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต� 3 ปรัชญา

“พื้นที่ชีวิต เราคิดเพื่อคุณ”

ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



โครงการ Pleno รังสิต ผู�มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู�ดำเนินการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร�ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105537054875 ที่อยู�เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร� 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ตำบลบ�านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินในขณะยื่นขออนุญาตจัดสรรเลขที่ 1626, 1628, 
109489, 113572, 119122, 121028 ตำบลบ�านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พื้นที่โครงการประมาณ 30 ไร� 3 งาน 58.6 ตารางวา (12,358.6 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย�สินที่เป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของ
การจัดสรรที่ดิน อาคารสโมสรและที่ดินเปล�าอันเป�นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลเป�นพื้นที่บริการสาธารณะ ตั้งอยู�บนที่ดินซึ่งเป�นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 89.7 และ 33.4 ตารางวา ตามลำดับ โครงการอยู�ในระหว�างจัดหาผู�สนับสนุนทางการ
เงิน อยู�ในระหว�างดำเนินการขอใบอนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเริ่มเดือนมีนาคม 2563 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ� 2566 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู�จะซื้อชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา 
ข�อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณาเท�านั้น บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ข�อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณา
เท�านั้น บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพื่อความเหมาะสมหรือ
ตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า พบข�อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ�ายขายโครงการ


