
Khu đất nghiên cứu thuộc một ngôi làng cổ của Đồng bằng Bắc Bộ; với truyền thống văn hoá có 

lịch sử lâu đời. 

Lô đất hiện trạng nằm trong làng; có mặt tiền giáp trục đường chính của làng. Mặt trước lô đất 

hiện trọng là ruộng lúa; cách chợ 100m, cách trung tâm làng 200m. 

Yêu cầu của gia chủ là thiết kế ngôi nhà tối ưu và tiện nghi về mặt công năng sử dụng nhưng vẫn 

giữ được những nét truyền thống của ngôi nhà Bắc Bộ. 

  

  Cha ông ta trước khi xây dựng nhà thường chú ý tới khuôn viên trước và khuôn viên sau nhà. “ 

Trước cau sau chuối’’ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của ngôi nhà Bắc Bộ. 

Ngôi nhà bố trí có sân gia công đằng trước nhà, phía sau là khu vườn trồng rau… 

Bước qua cổng vào đến khu vực sân trong sẽ thấy hình ảnh quen thuộc của ngôi nhà 3 gian với 

giàn dây leo , hàng cột hiên và cửa sổ chữ Thọ. Phòng khách tầng 1 là khu SHC của ngôi nhà 

được kết hợp với không gian thờ cúng tổ tiên, bếp và phòng ăn liên thông theo phong cách hiện 

đại. Hai phòng ngủ của ông bà bà và các bé bố trí sau nhà đảm bảo yên tình và riêng tư… 

  

Phía sau nhà bố trí cầu thang ngoài trời dẫn lên tầng 2 là không gian của 2 vợ chồng chủ nhân 

ngôi nhà. Tầng 2 bố trí phòng ngủ có vệ sinh khép kín và phòng làm việc, sân giặt, phơi đồ… 

  

Mái lợp ngói tây theo phong cách truyền thống. Hệ kết cấu mái sử dụng toàn bộ thép hộp mạ 

kẽm đảm bảo tính bền chắc của kết cấu mái… 

  

Toàn bộ hệ kết cấu mái sử dụng xà gồ - cầu phong – lito thép hộp mạ kẽm; phía dưới hệ kết cấu 

là lớp trần thạch cao xương khung xương chìm, đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian nội thất… 
 


