คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ที่มาโครงการ
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CRYSTAL DESIGN CENTER หรือ CDC) อาณาจักรแห่ง
นวัตกรรมการดีไซน์และไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่ทนั สมัยและยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ครบครันด้ วยสินค้ าด้ านการ
ออกแบบ ก่อสร้ างและตกแต่งครบทุกหมวดหมูจ่ ากแบรนด์ ชันน
้ าจากทัว่ ทุกมุมโลก ภายใต้ คอนเซ็ปต์ The
Most Comprehensive Lifestyle Design District ที่รวบรวมสินค้ าเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง สินค้ าและ
บริการสาหรับชีวิตประจาวันคุณภาพมาตรฐานสากลกว่า 500 โชว์รูม รวบรวมกว่า 10,000 แบรนด์คณ
ุ ภาพ
อาทิ โฮม ดีพาร์ทเม้ นสโตร์ เฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกอาคาร โคมไฟ เครื่องครัว กระเบื ้อง หินอ่อน ไม้
สุขภัณฑ์ กระจก ผ้ าม่าน พรม ของประดับตกแต่งบ้ าน โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และระบบอานวยความสะดวก
ต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี ้ยังมีศนู ย์ประชุมนานาชาติ ห้ องจัดเลี ้ยง ร้ านอาหารชื่อดังหลากสไตล์ ธนาคารชั ้นนา
และซุปเปอร์มาร์เก็ต 24 ชม. พร้ อมไว้ ให้ บริการอีกด้ วย

ข้ อมูลโครงการ
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ 73 ไร่ และมีพื ้นที่ขายทังหมดกว่
้
า 100,000 ตร.ม. แบ่ง
พื ้นที่ออกเป็ น 2 โซน ได้ แก่ นอร์ ธ วิง (North Wing) และ เซาท์ วิง (South Wing) ประกอบด้ ว ย 22 อาคาร
หลัก และโชว์รูมกว่า 500 โชว์รูม มีพื ้นที่สว่ นกลางเพื่อ จัดกิจกรรมในอาคารรวมกว่า 3,500 ตร.ม. และพื ้นที่
กลางแจ้ ง 3,700 ตร.ม. ตังอยู
้ ่ในย่านทาเลทองบนถนน ประดิษฐ์ มนูธรรม (ถนนเอกมัย-รามอินทรา) ซึ่งมีทาง
ยกระดับ รามอินทรา -อาจณรงค์ และมีถนนเชื่อมต่อไปยังจุ ด สาคัญๆ ของเมืองได้ อย่างรวดเร็ว และ
สะดวกสบาย ใกล้ จดุ ขึ ้น-ลงทางด่วน สามารถเดินทางสูศ่ นู ย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ภายใน
15 นาที และ เชื่อมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิในเวลาเพียง 20 นาที

จุดเด่ นของโครงการ
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็ นดีไซน์ เซ็ นเตอร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่รวบรวม
สินค้ าด้ านการออกแบบ ก่อสร้ างและตกแต่งครบทุกหมวดหมูจ่ ากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทังเป็
้ นศูนย์รวมของข้ อมูล
และแหล่งความรู้ด้านออกแบบและตกแต่ง โครงการมีความโดดเด่นที่สถาปั ตยกรรม วัสดุก่อสร้ างที่ใช้ และ
การตกแต่งของแต่ละอาคารที่เป็ นผลสาเร็จของการทางานร่วมกันระหว่างนักออกแบบชาวไทยและ

ต่างประเทศ ในส่วนของนอร์ธ วิง (North Wing) จะเป็ นการตกแต่งอาคารสไตล์โมเดิร์น ล ้าสมัย ที่เน้ นใช้
วัสดุโพลีคาร์บอเนตร่วมกับระบบแสงไฟเพื่อให้ แต่ละอาคารมีแสงสีแตกต่างกันไปอันเป็ นเทคการตกแต่ง
อาคารเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ส่วนเซาท์ วิง (South Wing) มีธีมการตกแต่ง 4 โซน 4 สไตล์ด้วยแนวคิด
ของการใช้ วสั ดุที่หลากหลาย คือ เหล็ก ไม้ พลาสติก และ วัสดุรีไซเคิล ที่ให้ อารมณ์แตกต่างกันไป อีกทังการ
้
ออกแบบภูมิสถาปั ตย์ให้ มีดีไซน์โดดเด่นสอดรับกับอาคาร และ บรร ยากาศแบบ outdoor terrace ที่ผสาน
ความสวยงาม และความร่มรื่นของธรรมชาติและ sculpture park จัดแสดงประติมากรรมหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้ Infinity Paradox สร้ างสรรค์จินตนาการไร้ ขีดจากัด และ Dreamlike Beastlike งานศิลป์รูปสัตว์
ขนาดใหญ่จากหลากวัสดุทวั่ ทังโครงการ
้

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ที่ต้องการประสบการณ์ช้อปปิ ง้ ที่สร้ างแรงบันดาลใจและแปลกใหม่
- สถาปนิก มัณฑณากร วิศวกร นักออกแบบภูมิทศั น์ นักออกแบบทุกสาขา
- เจ้ าของและผู้พฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ อาทิ โ รงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม
โครงการที่อยู่อาศัย สานักงาน สิ่งปลูกสร้ างต่างๆ
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา
- ผู้ที่สนใจด้ านการออกแบบ
- ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
- ผู้ผลิต ส่งออก และนาเข้ า

ประเภทของสินค้ าในโครงการ
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ประกอบด้ วย นอร์ธ วิง (North Wing) และ เซาท์ วิง (South Wing)
โดยแบ่งประเภทของสินค้ าได้ ดงั ต่อไปนี ้
• โฮม ดีพาร์ ทเมนท์ สโตร์ (Home Department Stores)
คริสตัล เมซอง (Crystal Maison) โฮมดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้ าดีไซน์เก๋
พร้ อมประโยชน์ใช้ สอย ในหมวดเครื่องใช้ และของตกแต่งบนโต๊ ะอาหาร เครื่องแก้ ว เครื่องครัว อุปกรณ์ในการ
ดื่มไวน์ อุปกรณ์ทาอาหาร ของประดับและตก แต่งบ้ าน สัง่ ตรงจากยุโรปและอเมริกาและกว่า 30 ประเทศทัว่
โลก เลอ รีฟ (Le Reve) นาเสนอเครื่องนอน ผ้ าปูที่นอน หมอน และฟูกจากแบรนด์ชนน
ั ้ าครบครันทุกดีไซน์
และ บาธรูม ลิฟวิ่ง บาย คริสตัล เมซอง (Bathroom Living by Crystal Maison) รวบรวมอุปกรณ์
เครื่องใช้ ภายในห้ องน ้า ที่แขวนผ้ า พรม ผ้ าเช็ดตัว รวมไปถึงของตกแต่งต่างๆ หลากดีไซน์มากที่สดุ
• เฟอร์ นิเจอร์ (World Top Brands Furniture) ที่สดุ ของการรวบรวมบูติคเฟอร์นิเจอร์หลาก
สไตล์ทงั ้ โมเดิร์น คลาสสิค คันทรี คอนเท็มโพรารี่ จากดีไซน์เนอร์ชื่อชันน
้ าระดับโลกมากมาย อาทิ อิตาลี

เยอรมัน ฝรั่งเศส อเมริกา กับการเปิ ดตัวครัง้ สาคัญของในเมืองไทย อาทิ Fendi, Kenzo, Vitra, Driade,
Magis, Cantori, Lauren Ralph Lauren, Henredon, Poggenpohl, Jesse, Acrila ฯลฯ
• โคมไฟ (Lighting) พบโคมไฟและแชนเดอเลียร์หลากดีไซน์ จากแบรนด์คณ
ุ ภาพมากมาย อาทิ
Bellitas, Iverlight, Light Scape, Neo Neon, Mega Man และอีกมากมาย
• คริสตัล ดีไซน์ ฟอรั่ม (Crystal Design Forum) พบสุดยอดเฟอร์นิเจอร์สาหรับภายในและ
ภายนอกอาคารและสินค้ าได้ รับรางวัลจากผู้ออกแบบชาวไทย ที่จดั แสดงจากงาน BIG และ TIFF ไว้ ในที่
เดียวกัน อาทิ Any room, Design & Object,Plato, Kenkoon, Deesawat, Shun thai แบรนด์ดงั จาก
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อาทิ Budji และอีกมากมาย
• สุขภัณฑ์ (Bathroom Accessories & Sanitary Ware) สัมผัสกับความหลากหลายของ
สุขภัณฑ์คณ
ุ ภาพเยี่ยมจากทังในและต่
้
างประเทศ อาทิ Villeroy&Boch, Hansgrohe, Kohler, Visentin,
Haco, Amarican Standardและอีกมากมาย
• กระเบือ้ ง หินอ่ อน ไม้ และวัสดุปูพนื ้ (Tile, Wood & Floor Covering) ศูนย์รวมวัสดุปพู ื ้น
ทุกประเภทหลากหลายแบรนด์ชนน
ั ้ าไว้ ให้ เลือกสรร อาทิ L-Thai, RCI, Siam Woodland, Kronotex, Angelo
Tile, Grand Stone, On Square , Sonite, Quarella และอีกมากมาย
• ผ้ า พรม วอลล์ เปเปอร์ และอุปกรณ์ ต่างๆ (Textile & Home Accessories) ที่สดุ ของการ
รวบรวมวัสดุตกแต่งตังแต่
้ ผ้ า พรม ลามิเนท กระเบื ้องลายไม้ กรอบประตูหน้ าต่าง เหล็กดัด และวัสดุอปุ กรณ์
ตกแต่งต่างๆครบครันที่ Crystal Material Collection
• เครื่องใช้ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ อเิ ลคโทรนิค การรวบรวมเครื่องใช้ ไฟฟ้าสุดไฮเทคจากแบรนด์
ชันน
้ าระดับโลกมาไว้ ให้ เลือกสรร อาทิ Sony, Samsung, LG, Panasonic และอีกมากมาย
• ธนาคารชัน้ นาและศูนย์สินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย ครัง้ แรกกับการรวมตัวกันของธนาคารชัน้
นา 6 แห่ง พร้ อมบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรด้ วยเทคโนโลยีล ้าสมัยเพื่อที่สดุ แห่งความรวดเร็ว
สะดวกสบายที่แรกและที่เดียวในประเทศ อันได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ และธนาคารเกียรตินาคิน
• MaxValu ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิ ดให้ บริการ 24 ชม. ที่เน้ นนาเข้ าสินค้ าจากญี่ปนและอาหาร
ุ่
พร้ อมรับประทานมากมาย เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและการจับจ่ายแบบครบวงจร
• ร้ านอาหารเทรนด์ ดีช้ ่ อื ดังไม่ ซา้ ใคร กว่ า 40 ร้ าน อาทิ Est.33 จากสิงห์ Micro brewery
ทาด้ วยแก้ วคริสตัลแห่งแรกของเอเชีย หลากรสชาติโดย brew master จากเยอรมัน Coffee gallery สุดเก๋
แห่งแรกโดย Ex-Martha Stewart เชฟระดับโลก Viva café และ By Kalpapruek ที่นาเสนออาหารสไตล์
ฟิ วชัน่ หลากหลายเมนู Bar Italia ร้ านอาหารที่มากกว่าอาหารอิตาเลียน by Gianni, Joke club สุดยอดของ
ร้ านอาหารจีนชื่อดัง อิ่มอร่อยสไตล์ไทยแท้ ๆไปกับร้ าน เรือนมัลลิกา ร้ านอาหารญี่ปนุ่ และชาบู Momo
paradise และ Nobu Shabu, อาหารเกาหลี ที่ปรุงรสด้ วยเชฟที่ได้ รับการกันตีจากรัฐบาลเกาหลี จากร้ าน

Korea Spoon และ ร้ าน Jeong Won Crystal Café และ Aston Gastro Bar ที่เสิร์ฟอาหารตะวันตกขนาน
แท้ และอื่นๆอีกมากมาย
• พันธมิตร ในโครงการยังมี flagship stores ขนาดใหญ่ จาก พันธมิตร 4 ราย ได้ แก่ SCG
Experience, SB Design Sqaure, Modernform, และ Starmark ผู้นาด้ านวัสดุก่อสร้ าง เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้ านชันน
้ าของประเทศ ที่ร่วมผนึกกาลังกันเพื่อเป็ นดีไซน์ เซ็นเตอร์ ที่สมบูรณ์แบบ โดดเด่น
ด้ วยการออกแบบอาคารที่ล ้าสมัย อลังการ เป็ นแหล่งความรู้และนาเสนอคอลเล็คชัน่ ใหม่ ครบครันและครบ
วงจรที่สดุ

ประเภทของบริการในโครงการ
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็ นศูนย์กลางการเจรจาและแหล่งความรู้ ข้ อมูลด้ านการออกแบบ โดย
มีความพร้ อมด้ านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยมีบริการดังต่อไปนี ้
• Crystal Conference Center ศูนย์ประชุมนานาชาติ พรั่งพร้ อมด้ วยด้ วยห้ องประชุมธุรกิจ
ขนาด 6-30 ที่นงั่ จานวน 8 ห้ อง ที่ได้ แรงบันดาลใจจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก
และห้ อง Crystal Grand Ballroom ที่ดีไซน์ทนั สมัยที่สดุ บนพื ้นที่ 1,000 ตร.ม. สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดห้ องและจานวนที่นงั่ ได้ ตามต้ องการ
• Crystal Design Library ห้ องสมุดที่คดั สรรหนังสือและนิตยสารด้ านการออกแบบ จาก ทัว่ มุม
โลกกว่า 4,000 เล่ม
• บริการผู้ช่วยเลือกสินค้ า (Personal Shopper)
• บริการรับทาสินค้ าตามสัง่ (Customized Product)
• บริการแนะนาสถาปนิก มัณฑณากร (Designer Referral Service)
• บริการบริหารโครงการ (Project Business)
• บริการเยี่ยมชม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC Site Visit)
• บริการจัดส่งสินค้ าทังภายในและต่
้
างประเทศ (Logistics)
• ห้ องรับรองลูกค้ าและนักออกแบบ (CDC Lounge)

การติดต่ อ
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
1420/1 ถ.ประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 0 2101 5999 แฟ็ กซ์ 02 101 5900
www.crystaldesigncenter.com

