
Case Study

Platinum Victory là nhà phát triển bất động sản danh tiếng, được biết đến với những dự án phát triển khu dân cư và 
thương mại thiết thực và hợp lý. Trong những năm qua, Platinum Victory đã mở rộng ra ngoài Setapak với rất nhiều dự án 
ở thành phố Kuala Lumpur và trên khắp Thung lũng Klang.

Với sự chú trọng ngày càng tăng vào sức khỏe thể chất và tinh thần trong thời kỳ đại dịch, Platinum Victory đã nỗ lực tìm 
kiếm các giải pháp nhằm mang tới bầu không khí trong lành và không gian sống khỏe mạnh cho những chủ sở hữu nhà 
mới, khách ghé thăm và nhân viên. Giải pháp không khí của Panasonic đã được áp dụng trong một số sản phẩm bất động 
sản của Platinum Victory để giữ cho không khí trong nhà luôn mát mẻ và thoải mái, cũng như giúp cho không gian trong 
nhà được trong lành và sạch sẽ.

Vị trí: 
Kuala Lumpur, Malaysia

Khách hàng: 
Platinum Victory

Ứng dụng:

Khu dân cư Platinum Casa 
Danau, Phòng trưng bày & 
Văn phòng bán hàng

Đề cao vấn để chất lượng không khí 
trong nhà cho các chủ nhà mới 

Thách thức: Xây dựng nhà ở với chất lượng không khí trong nhà được cải thiện

Platinum Victory nhận ra tầm quan trọng của chất lượng không 
khí trong nhà. Đây cũng là mối quan tâm chung của mọi người. 
Họ muốn nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường trong 
nhà an toàn hơn, khỏe mạnh hơn và thoải mái hơn, đồng thời 
cung cấp các biện pháp bảo vệ chất lượng không khí trong nhà 
được cải tiến cho người mua nhà mới, cũng như khách hàng khi 
họ ghé qua các phòng trưng bày bán hàng.

Phòng khách căn hộ mẫu của khu dân cư Platinum Casa Danau Residences.

Khu dân cư Văn phòngPhòng trưng bày



Với tầm quan trọng của chất lượng không khí trong nhà, Platinum Casa Danau Residences, khu dân cư cao tầng mới của Platinum 
Victory ở Setapak, Kuala Lumpur, đang cung cấp sản phẩm máy điều hòa không khí được trang bị công nghệ nanoe™ X cho người 
mua. Công nghệ lọc không khí này sẽ đảm bảo một cuộc sống trong nhà thoải mái và an toàn cho cư dân.

Công nghệ Panasonic nanoe™ X mang lại nhiều lợi ích với các gốc hydroxyl (còn được gọi là gốc OH) bọc trong nước và có khả năng 
ức chế vi khuẩn, vi rút và các chất ô nhiễm khác cũng như khử mùi hôi. Các hạt nanoe™ X có kích thước nano cho phép thâm nhập 
sâu vào đồ nội thất mềm như vải, ghế sofa và thảm. Công nghệ nanoe™ được chứng minh là có hiệu quả ức chế tới hơn 99%* vi rút 
corona mới.

Platinum Victory cũng đã lắp đặt bộ phát nanoe™ X gắn trần 
air-e của Panasonic tại khắp các phòng trưng bày và văn phòng 
bán hàng. Với hệ thống bảo vệ bổ sung, khách hàng có thể ghé 
thăm các phòng trưng bày bán hàng của Platinum Victory với sự 
an tâm rằng không khí mà họ hít thở trong nhà đã được lọc 
sạch trong lành và khỏe mạnh. 

Giải pháp và công nghệ được áp dụng

Chất lượng không khí trong nhà luôn được ưu tiên, ngay cả trước khi bùng 
phát dịch COVID-19. Với công nghệ nanoe™ X độc quyền của Panasonic, 
chúng tôi mong muốn tăng cường các biện pháp phòng ngừa để mang lại 

cho khách hàng và nhân viên trải nghiệm dễ chịu khi ở trong nhà,

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e (200 chiếc)

Các sản phẩm đã lắp đặt

Điều hòa không khí treo tường (1.400 chiếc)

Phòng trưng bày bán hàng của Platinum Casa Danau Residences được bộ phát 
nanoe™ X gắn trần air-e của Panasonic. 

Căn hộ mẫu của khu Platinum Casa Danau Residences.

* Dựa trên kết quả thử nghiệm do Panasonic phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Chất lượng Sản phẩm Dệt may Nhật Bản (QTEC) thực hiện. Thử nghiệm này đã so sánh hiệu giá của vi-rút corona chủng mới (SARS CoV-2) và bốn biến thể 
của chủng này (Alpha, Beta, Gamma và Delta) trong điều kiện tiếp xúc và không tiếp xúc với nanoe™ ở không gian kiểm nghiệm có thể tích 45 lít. Kết quả thu được: thử nghiệm đã xác nhận sau hai giờ tiếp xúc, sản phẩm có tác dụng ức chế 
hơn 99% tất cả năm loại vi-rút trên. Xin lưu ý rằng kết quả thử nghiệm được thực hiện trong môi trường thử nghiệm khép kín, không phải môi trường sống thực tế.

Ông Vincent Seow, Trợ lý Tổng Giám đốc Thương hiệu và Tiếp thị, Platinum Victory cho biết.




