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ABOUT

ARUMAYA:

Siapkan Hunian Eksklusif
Terintegrasi 2022
Dengan mengusung konsep integrated development, ARUMAYA Residences hadir sebagai
hunian vertikal nan eksklusif dan mewah di lokasi super strategis, yakni Kawasan Simatupang
Jakarta Selatan. ARUMAYA Residences pun menjadi pilihan hunian terbaik untuk Anda yang
menginginkan kenyamanan hidup.

Progres
Sejak groundbreaking ceremony pada November 2018 lalu, pembangunan ARUMAYA Residence sudah mencapai sekitar
18% dan ditargetkan selesai pada kuarter IV tahun 2022 mendatang. Hal ini merupakan wujud komitmen Astra Property dan
Hongkong Land untuk sebagai pengembang untuk selalu menjaga kepercayaan customer.
Selain itu, untuk menghadirkan hunian vertikal nan eksklusif dan nyaman, pekerjaan konstruksi ARUMAYA dipercayakan kepada
kontraktor ternama Indonesia, ACSET yang bermitra joint venture (JV) dengan kontraktor kelas dunia yang berbasis di Singapura,
Woh Hup.
Seperti diketahui, kedua perusahaan kontraktor tersebut memiliki reputasi yang baik di industri konstruksi, baik di kancah
nasional hingga internasional. ACSET merupakan salah satu anak usaha ASTRA Group yang menangani sejumlah proyek
strategis nasional.
Begitu pun Woh Hup, yang reputasinya telah dipercaya di kancah internasional.
Salah satu karyanya adalah Jewel Changi Airport dan Gardens By The Bay yang menjadi
destinasi favorit wisatawan dunia.
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Klik PLAY untuk Video

INSIGHT

WOH HUP:

Reputasi Tepercaya Hingga Mancanegara
Astra Property dan Hong Kong Land
untuk menghadirkan hunian vertikal
nan eksklusif di pusat bisnis utama
kawasan T.B. Simatupang, Jakarta
Selatan.

P

enunjukan Woh Hup sebagai
salah satu kontraktor utama
ARUMAYA yang bermitra joint
venture (JV) dengan PT Acset Indonusa
(ACST) merupakan wujud komitmen

Woh Hup adalah perusahaan konstruksi
yang berbasis di Singapura dan
terdepan dalam membangun lansekap
perkotaan yang mengedepankan solusi
inovatif dan kualitas tinggi. Reputasi
Woh Hup telah dipercaya di kancah

internasional, khususnya kawasan Asia
Tenggara.
Woh Hup menangani sejumlah iconic
projects, antara lain Jewel Changi
Airport dan Gardens by The Bay di
Singapura, yang menjadi destinasi
favorit
wisatawan
dunia.
Karya
masterpiece Woh Hup lainnya adalah
Reflections di Keppel Bay, Sedona Hotel
(Myanmar), dan Shangri-La Colombo
(Sri Lanka).

ARUMAYA Marketing Gallery:
Kenyamanan Sebuah Layanan Pelanggan

A

RUMAYA Residences tak hanya
memberikan
kenyamanan
dan
kemewahan
hidup
bagi
penghuninya.
Bahkan,
para
calon pembeli pun bisa menikmati
kenyamanan saat berinteraksi dengan
agen di ARUMAYA Marketing Gallery
yang baru. Kehadiran Marketing Gallery

yang berlokasi di depan site ini sekaligus
menjadi bentuk komitmen ARUMAYA
Residences
untuk
menyediakan
pelayanan terbaik dengan memberikan
kemudahan akses informasi bagi
customer-nya.
Anda
dapat
berkunjung
setiap
harinya, mulai pukul 09.00—18.00 dan
mendapatkan informasi detail tentang
ARUMAYA Residences di Marketing
Gallery yang berada di Menara FIF
lantai GF, Jl TB. Simatupang Kav. 15,
Cilandak, Jakarta Selatan. Anda pun
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bisa menghadiri Open House ARUMAYA
yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu,
mulai pukul 10.00—17.00.
Dengan
mengusung
tema
yang
berbeda setiap minggunya, ARUMAYA
menawarkan promo spesial dan berbagai
compliments menarik yang berbeda di
setiap open house. Ingin mengetahui
lebih lanjut? Segera hubungi kami di
nomor 021-2782 5800 atau 0816333351
(WhatsApp), atau kunjungi website www.
arumaya.co.id serta follow Instagram @
arumayajakarta.

INSIGHT

Luxurious Studio:
Unit Studio nan Eksklusif
dan Terbatas

Tingginya kebutuhan hunian masyarakat, khususnya di Jakarta, mendorong pertumbuhan hunian vertikal yang
berlokasi di kawasan premium dan strategis di Ibu Kota. Salah satunya ARUMAYA Residences, hunian vertikal
eksklusif yang berada di pusat bisnis utama kawasan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan.

Luxurious Studio
ARUMAYA Residences merupakan mixed-use area di atas lahan seluas 2,8 Ha. ARUMAYA Residences memiliki hanya satu tower
yang terdiri dari 267 unit eksklusif, dengan 12 unit per lantainya. ARUMAYA Residences menawarkan tiga tipe unit hunian, yaitu
1 BR, 2 BR, dan 3 BR dengan luasan 55 - 120 m2.
Selain ketiga tipe itu, ARUMAYA Residences juga menawarkan tipe Luxurious Studio dengan unit terbatas. Luxurious Studio
memiliki spesifikasi lux yang akan memberikan kenyamanan hidup bagi penghuninya.
Unit seluas 34 m2 ini mengusung konsep smart home yang telah dilengkapi wardrobe dan kitchen set Stella Mobili, bathroom
set, pendingin ruangan (AC) Daikin, serta lantai berlapis marmer dan parket. Untuk keamanan penghuninya, setiap unit
Luxurious Studio juga telah menerapkan sistem kunci digital dengan YALE digital door lock fingerprint.
Dengan beragam keunggulan yang diusungnya serta cicilan super ringan, hanya Rp 5 juta selama 20 bulan, unit Luxurious
Studio pun menjadi rebutan para calon pembeli maupun investor properti.
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THE PROJECT

“Thank you
for Trusting
ARUMAYA”

“Customer Gathering ARUMAYA”

ARUMAYA berterima kasih
kepada para customer
yang telah memercayakan
pilihan huniannya kepada
kami. Kami berkomitmen
untuk hadirkan hunian
eksklusif terbaik demi
kenyamanan hidup
penghuni ARUMAYA.

ARUMAYA’s customer
Agent Gathering, 13 Februari 2020

Open House Hotpot Party, 29 Februari - 1 Maret 2020
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Cegah Infeksi
Virus Corona

Penyemprotan
Disinfektan
di Show Unit Arumaya

Wabah Virus Corona atau Novel Coronavirus (2019nCoV) telah ditetapkan WHO sebagai pandemik
global. Infeksi virus atau Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) bermula dari Wuhan, Cina, dan kini telah
merebak ke berbagai belahan dunia. Tak terkecuali,
Indonesia. Untuk mencegah Covid-19, kenali gejalanya
dan lakukanlah langkah-langkah antisipasi berikut.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, ARUMAYA
lakukan penyemprotan disinfektan show unit di
Marketing Gallery, 18 Maret 2020.

Gejala Klinis:

LETIH,
LESU

DEMAM

SAKIT
TENGGOROKAN

BATUK,
PILEK

GANGGUAN
PERNAPASAN/SESAK
NAPAS

Pencegahan:

Mencuci tangan
dengan benar dan
sesering mungkin.
Cucilah tangan
dengan sabun
dan air mengalir
selama 20 detik.

Siapkan hand
sanitizer
saat sedang
bepergian dan
sulit menemukan
air dan sabun.
Gunakan hand
sanitizier dengan
kandungan
alkohol minimal
60% agar lebih
efektif membasmi
kuman.

Menggunakan
masker, terutama
jika batuk dan
pilek, untuk
mencegah
penyebaran virus
saat batuk ataupun
bersin.

Menghindari
bepergian (social
distancing),
terutama ke
daerah/negara
terjangkit virus

Menghindari
kontak dengan
hewan, terutama
yang berpotensi
menularkan virus

Segera periksakan/
konsultasikan
dengan dokter jika
mengalami gejala
infeksi.

Menjaga daya
tahan tubuh
dengan konsumsi
makanan sehat
(perbanyak
sayur dan buah)
dan suplemen,
berolahraga,
tidur cukup, tidak
merokok, dan tidak
mengonsumsi
minuman
beralkohol.
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