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Ухаалаг, 
аюулгүй 
орон сууцны 
шийдэл
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Хүннү 2222     
II ээлжийн Plus загварын байр

Хүннү хороолол нь Улаанбаатар хотын цэвэр агаар, байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн А зэрэглэлийн бүсэд, 

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун талд, Жапан тауны өмнө талд сүндэрлэж байна. 

Энэхүү төслийн нэгдүгээр шат нь 15-19 давхар бүхий 18 блоктой амжилттай хэрэгжсэн бол хоёрдугаар шатыг 

Хүннү2222-Плас болон Хүннү2222-Стандарт гэсэн 2 төрөлтэйгээр 2020 оны 9 дүгээр сараас захиалга авч 

эхэллээ. 

Зураг төслийг Монгол, Солонгос, Итали улсын багууд хамтран боловсруулсан.

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН 

ИНТЕЛЛЕКТ ТАУЭР ХХК



II ээлжI ээлж

I II 

Хүннү2222 төслийн ерөнхий төлөвлөлт

* Бид хэрэглэгчидийн хэрэгцээ шаардлаганд нийцүүлж Стандарт хэсгийг гадна зогсоолтойгоор, 
харин Плас хэсгийг автомашины хөдөлгөөнгүй байдлаар төлөвлөсөнөөрөө онцлог юм.

205 209

206 210



Монголын 
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Их Хүрээ гудамж

Хүннү гудамж

Хүннү Хорооллын зам

Жапан тауны гудамж

Махатма Гандигийн гудамж

1-Р ХОРОО

Хүннү гудамж

Үндэсний 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн

Наадам 
центр 

Оргил дунд 
сургууль

Миний дэлгүүр

Удирдлагын 
академ

Орчлон 
дунд 
сургууль И-март 

Хурд 
хороолол

Дүнжингарав

Тайм тауэр

Корпорэйт 
зочид буудал

Үндэсний Төв 
цэнгэлдэх 
хороолол

Бүгд Найрамдах 
Солонгос улсын 
элчин

Хобби дунд 
сургууль

Хан хилсс 
хотхон

Улаанбаатар дахь 
олон улсын дунд 
сургууль

Ривер гарден Туул гол

Туул гол

Дунд гол

Гэгээнтэн 
төвБогд хааны 

музей



Хүннү гудамж

айршил

Үндэсний цэцэрлэгт
хүрээлэн 

700м

Гэгээнтэн төв

1,300м

И-март  

850мХобби дунд сургууль

100м

Монголын 
хөлбөмбөгийн холбоо

800м

Наадам центр

2,000м

2,000м

1,500м

1,000м

500м

Улаанбаатар дахь 
Олон улсын дунд сургууль

430м

Орчлон дунд сургууль 

1,000м

Туул гол
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Чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх өрөө/Community room/. 
Энэхүү төвийг ахмадууд болон оршин суугчид 
жижиг уулзалт хийх зэргээр ашиглах 
боломжтой. 

Уншлагын танхим. 
Энэхүү өрөөнд оршин суугчид ялангуяа хүүхдүүд 
ирж хичээл хийх, ном унших байдлаар чөлөөт 
цагаа өнгөрүүлэх боломжтой.

Фитнесcийн өрөө. 
Энэхүү өрөөнд энгийн хэрэглээний фитнес, 
кардио төхөөрөмжүүдийг байршуулсан байх 
болно.

“ХҮННҮ ПЛАС “ оршин суугчдын клуб

Жич: * Тухайн талбайн ашиглалт, цэвэрлэгээ үйлчилгээний төлбөр нь СӨХ-ийн төлбөрт багтсан болно.

Нийт давхар  23   Дулаан зогсоол 446 

албай

95.86  |  95.71m.кв

117.83  |  117.67m.кв

161.64  |  166.88m.кв

188.74m.кв

F type

H type

L type

S type
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ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ОНЦЛОГ

 Итали архитектурын усан оргилуур, 
ногоон байгууламж бүхий гадна 
тохижилтын шийдэл. 

 Хотхон дотор автомашины 
хөдөлгөөнгүй орчин

 Солонгос хэв загварын өрөөний 
ухаалаг төлөвлөлт. Таны худалдан 
авч буй м.кв тутмыг ашигтай байхаар 
төлөвлөсөн.

 Үйлчилгээний төвүүдрүү зоорийн 
давхраас шууд нэвтрэх боломжтой.

 Автомашины 2 давхар дулаан 
зогсоолтой бөгөөд лифтнээсээ шууд 
нэвтрэх боломжтой. 1 айлд 1.5 дулаан 
зогсоол ногдоно.  

 206-р байрны дор Эрхий мэргэн 
цэцэрлэгийн салбартай

 210-р байрны дор Супермаркет 
төлөвлөсөн.

 Зочдод зориулсан 8 ш дулаан зогсоол 
төлөвлөсөн.

 Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг болон 
лифтнүүд генераторт холбогдсон.

ДОТОР ЗАСЛЫН ОНЦЛОГ

 Сонгодог хэв загварыг шингээсэн 
орчин үеийн интерьер шийдэл

 Дуу шингээлт бүхий акустик хавтан, 
даавуун обой ашигласан

 ОО өрөө нь иж бүрэн шүүгээ, 
тоноглолтой

 LS загварын зочны өрөөнд хөргөлтийн 
төхөөрөмжтэй.

 S айлын 00-ийн өрөөнд Жакузи 
төлөвлөсөн.

 LS загварын айл гал тогооны өрөө нь 
чулуун шалтай

 Смарт цоож бүхий ОХУ-ын Legran 
брэндийн хаалга



ТАВТАЙ МОРИЛ



ТАВТАЙ МОРИЛ
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Эрхэмсэг оршин суугч таныг орж ирэхээс тань эхлэн тав тухыг мэдрүүлсэн 

лобби угтах болно. Та байрны F1 буюу үйлчилгээ, автозогсоол, лифт 

лобби бүхий хэсэгрүү Хобби сургуулийн талаас болон өмнө талаасаа угтах 

лоббигоор дамжин нэвтрэх боломжтой. Өмнө буюу төв лобби дээр угтах 

ажилтан танд дараах консирж үйлчилгээг санал болгоно. >

Урд нэвтрэх Хойд нэвтрэх

Шуудан болон хүргэлт явуулах, 
хүлээн авах

Хуурай цэвэрлэгээний хувцас 
хүлээн авах, өгөх

Машин, орон сууцны түлхүүр 
хадгалуулах, дамжуулах

“ХҮННҮ ПЛАС “ оршин суугчдын 
клуб-ээр үйлчлүүлэх цаг авах

СӨХ, конторлуу холбох 
үйчилгээ

СӨХ, конторын үйлчилгээтэй 
холбоотой санал гомдол хүлээн 
авах дамжуулах

Жижиг засвар үйлчилгээг санал 
болгох /хана өрөмдөх, нугас 
түгжээ засах гэх мэт/

Дуудлагын цэвэрлэгээний 

үйлчилгээ санал болгох 

обби
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Модерн болон уламжлалт хэв загварыг хослуулсан интерьерийн шийдэл
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95
F type

209

м.кв

.71

.86

Үүдний өрөө  3.27  

Ариун цэврийн өрөө 1 4.26  

Унтлагын өрөө 1  10.45  

Зочны өрөө, Гал тогоо  44.09

Унтлагын өрөө   15.91  

Ариун цэврийн өрөө  4.20  |  4.35  

Унтлагын өрөө 2  11.51

Тагт 1   1.13    

Тагт 2   0.89  

НИЙТ ТАЛБАЙ        95.71    |   95.86

3 3
2 2

22 33 44

1 1

11

4 өрөө
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117
H type

205

м.кв

.67

.83

Үүдний өрөө  5.51 

Ариун цэврийн өрөө  1 4.50 

Унтлагын өрөө 1  12.90

Зочны өрөө, Гал тогоо  57.07

Унтлагын өрөө   18.96

Ариун цэврийн өрөө  4.23  |  4.39

Унтлагын өрөө 2  12.21 

Тагт 1    1.15 

Тагт 2   1.14 

НИЙТ ТАЛБАЙ   117.67   |   117.83   

3 3
2 2

22 33 44

1 1

11

4 өрөө
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.88

L type 5 өрөө

206 210

м.кв
Үүдний өрөө  15.52  |  20,76 

Унтлагын өрөө  3  14,04
Унтлагын өрөө  2  15.26 

Мастер ариун цэврийн өрөө  6,27
Ариун цэврийн өрөө 2 3,97
Ариун цэврийн өрөө 1  2,86 

Мастер унтлагын өрөө 25.45  
Унтлагын өрөө 1  11.12  

Зочны өрөө  41,27

Гал тогоо,  хооллох    23,47

Тагт /Аваарын шаттай 1,03
Тагт   1,38

НИЙТ ТАЛБАЙ   161.64   |   166.88   

3 3
2 2

22 33 44

1 1

11
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188
S type 5 өрөө

206 210

188м.кв

.74

Үүдний өрөө  11.18 

Хувцасны өрөө  3,60

Унтлагын өрөө 3  15,56
Унтлагын өрөө 2  15,37
Унтлагын өрөө 1  13,00 

Гал тогоо, хооллох   28,51

Зочны өрөө  51,31  

Мастер унтлагын өрөө  29,38 

Мастер ариун цэврийн өрөө 9,61
Ариун цэврийн өрөө  3,08 
Ариун цэврийн өрөө  4,94  

Тагт 2   0,88
Тагт/Аваарын шаттай 0,82
Тагт   1,50

НИЙТ ТАЛБАЙ                         188.74

3 3
2 2

22 33 44

1 1

11
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ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТАЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

22

УХААЛАГ ТЕХНОЛОГИ

      “1 картаар бүгдийг”. Та 1 картаар 
хотхон, орц, дулаан зогсоол, лифт 
зэрэгрүү нэвтрэх боломжтой.

 “Exit button”. Та гарах үедээ энэхүү 
товчлуурыг дарснаар хөргөгчнөөс 
бусад төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийг 
бүгдийг унтраах боломжтой. 

      Зочны өрөө болон мастер унтлагын 
өрөөний гэрлүүдийг товчоор болон гар 
утаснаасаа удирдах боломжтой.  
Orvibo брэндийн Mixpad 6н үйлдэлт 
утасгүй удирдлага нь таны гарын 
дор байж амьдралыг тань 
хялбаршуулна. 

 Гэрэл, автомат хөшиг нь 
мөн цагийн тохиргоогоор 
автоматаар ажиллах 
боломжтой

     Гал тогооны өрөөнд 
ус алдалтын мэдрэгч 

суурилуулах бөгөөд ус алдсан 
үед таны гар утсанд болон 

харуулд мэдэгдэнэ.    

 Галын хаяглагдсан систем нь гал 
гарсан үед аль давхрын аль өрөөнд гал 
гарч байгааг нарийвчлан тодорхойлж 
хуурамч дохиолол байсан тохиолдолд 
түргэн шуурхай унтраах боломжтой. 

 Та лифтээ гэрээсээ дуудах боломжтой

 Гэрээсээ орчны болон лифт гэх мэт 6-8 
камер сонгон хянах боломжтой.

 Танайхыг зорьсон автомашинтай болон 
явган зочин танайхруу шууд дуудлага 
хийн гаражын болон явган хаалга 
онгойлгуулах боломжтой. 

    Ерөнхий зарлан мэдээлэх   
      системтэй.

    Гадна төв хаалга, орц 1-р давхарын 
лифт лобби болон лифтэнд карт 
уншигч, камер төлөвлөснөөр 
зөвшөөрөлгүй хүмүүс дураараа 
сэлгүүцэх боломжийг хязгаарласан. 

    Зогсоолд галын спринклер   
суурилуулсан.
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Байр үзэх утас: 95903602

Холбоо барих:   70001888 
/дотуур утас: 400,401,402,403,404/

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 

15-р хороо, Хаан банк цамхаг, 3-р давхар

И-мэйл: sales@khurdgroup.mn          

Fb: Khurdgroup


