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Gia chủ là một người sống độc thân. Ngày qua ngày anh ấy bị cuốn theo guồng quay của công việc, đến tối trở về 
chỉ kịp thiếp đi trong một khối hộp khô cứng, tất cả mệt mỏi của cả một ngày vất vả dồn ứ lại theo ta chìm dần vào 
giấc ngủ.
Để tạo ra trải nghiệm mới cho chủ nhân căn hộ, các bước sau đã được thử nghiệm:

Từ một căn hộ chung cư đơn thuần với các vách tường ngăn chia, toàn bộ tường đã được giải phóng, tạo thành 
một không gian rộng rãi, liên tục, tự do nhưng vẫn đảm bảo đủ các chức năng cần thiết, không còn cảm giác bó 
hẹp của một căn hộ chung cư.

Không những thay đổi về không gian mặt bằng, căn hộ cũng có những thay đổi về quan niệm trần. Hệ trần không 
còn là một mặt phủ riêng lẻ trên không gian ở mà cũng là một thành phần của không gian đó. Nét mềm mại của 
yếu tố tự nhiên được lồng vào làm công trình, chính sự uyển chuyển bất quy tắc của hệ trần đã góp phần xóa 
nhòa đi sự khô cứng của của một căn hộ chung cư.

Nhờ những giải pháp giải phóng không gian, linh hoạt hóa và mềm hóa 
không gian, cách sử dụng vật liệu gỗ, từ căn hộ chung cư bình thường, 
một không gian sống đa năng đã được tạo dựng, vận hành linh động 
nằm bên dưới một vầng cong nhẹ nhàng. Từ đó, tạo cá tính cho nơi an 
trú, đem lại cảm giác êm ái, mới mẻ và thoải mái, giúp gia chủ xóa nhòa 
đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc đầy vất vả.

Phần lớn nội thất căn hộ được hoàn thiện bằng gỗ, sự truyền tải ở không gian này là cảm giác ấm cúng, mềm mại 
nhưng lại vững chắc, nguyên tắc nhưng vẫn đầy tự do. 
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