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SUDIMARA

FORESTWALK

developed by
Membayangkan hidup di tengah alaminya
pepohonan besar, danau yang menenangkan,
serta kicau burung yang riang. Sudimara
Forestwalk hadir menyempurnakan konsep hunian
vertikal yang hijau, modern, terjangkau, dengan
lokasi premium di pusat kota Bintaro.

TOWER ALBIZIA
SUDIMARA FORESTWALK

Konten

Nature Like
Identity
Profil PP Urban dan Urban Development,
prestasi dan kapabilitas inovasi serta
daftar team project member.

Nature Like
Concept

Kenali lebih jauh eksotisme hutan alami
dalam masterplan dan lokasi yang berkelas.

Nature Like
Living
Bebaskan hidup di tengah alam terbuka
dengan fasilitas tanpa batas.

Nature Like
Design
Dapatkan varian unit untuk semua
kebutuhan anda. Material dan merk ternama
untuk kualitas optimal.

Nature-like

30 TAHUN
MEMBANGUN NEGERI
Pertama Dan Satu-satunya. Hunian
Berkualitas dengan Harga Sangat
Terjangkau.
Konsep integrasi bisnis dari hulu ke hilir
merupakan keunggulan yang diusung
PT PP Urban. Anak perusahaan PT PP
(Persero) Tbk yang telah hampir 30 tahun
hadir membangun negeri, terus memberikan
inovasi bisnis yang berorientasi pada
pembangunan bangsa.

INTEGRASI TIGA LINI BISNIS

URBAN Precast menjadi pemasok material
beton pracetak terbaik. Sementara
URBAN Construction merupakan kontraktor
handal dengan pengalaman puluhan tahun
membangun gedung-gedung tinggi dan
infrastruktur di seluruh Indonesia.
URBAN Development merupakan
pengembang terbaik yang mengedepankan
konsep quality affordable living.

Quality Affordable Living menjadi konsep
terbaik yang diusung URBAN Development
sebagai salah satu lini bisnis PT PP Urban
dalam penyediaan hunian berkualitas dengan
harga terjangkau. Memadankan kualitas dan
harga terjangkau dalam sebuah produk
properti merupakan hal yang cukup
menantang.

URBAN
DEVELOPMENT

URBAN
CONSTRUCTION

Pengembangan Kawasan Berkonsep
“Quality Affordable Living”

Jasa Konstruksi Gedung dan Infrastruktur
dengan Praktisi Profesional Berpengalaman

“

“

Keluarga Palembang
mengapresiasi selesainya
proyek pembangunan
RSUD Sumatera Selatan.

Mantap! Pekerjaan rapi,
tepat waktu, tepat biaya.

Alex Noerdin
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Wardoyo Wijaya
Bupati Sukoharjo

Proyek pembangunan RSUD Sumatera Selatan

Proyek Gedung Kantor Terpadu Setda Sukoharjo

Sertifikat ISO 14001:2004 dan
Sertifikat OHSAS 18001:2007

Silver Winner in Strategic Marketing
BUMN Marketeers Awards - Markplus

Anak Perusahaan Terbaik
PP Awards 2018

Silver Winner in Entrepreneurial SOEs
BUMN Marketeers Awards - Markplus

Juara 1 Inovasi Manajemen Optiwaste
PP Awards 2018

Silver Winner – The Most Promising
Company in Entrepreneurial SOEs BUMN
Marketeers Awards

Juara 1 Ide Kreatif Urban Bizhub
PP Awards 2018

Silver Winner – The Most Promising
Company in Branding Campaign BUMN
Marketeers Awards

Implementasi HSE Proyek terbaik
PP Awards 2017

Silver Winner – The Most Promising
Company in Marketing 3.0 BUMN
Marketeers Awards

URBAN
PRECAST
Produsen Beton Pracetak Berkualitas
dengan distribusi Pabrik se-Indonesia

WHO WE ARE

SUPERBRAND
Representasi kualitas Sudimara Forestwalk merupakan sebuah
tanggungjawab yang akan selalu kami realisasikan. Bersama
dengan jajaran konsultan, ahli perencana, desainer, dan
produsen material terbaik di Indonesia.

Konsultan Masterplan

Konsultan Perancangan

Konsultan Precast dan Beton

Konsultan Manajemen Proyek terkemuka
dengan multidisiplin ilmu yang
mengintegrasikan keahlian keteknikan,
perencanaan dan infrastruktur terbaik.

Berpengalaman di lebih dari 150 negara untuk
merancang, membangun, membiayai, dan
mengoperasikan banyak aset di seluruh dunia.

Precaster terbaik di Indonesia yang selalu
mengutamakan mutu beton pracetak terbaik.
Precaster pilihan banyak kontraktor berskala
internasional.

Konsultan Arsitektur
Master-planner terkemuka di Indonesia dengan
portofolio pengembangan properti berskala
besar.

Konsultan Perencanaan
Terkenal dengan tim arsitek dan desainer
interior profesional dengan cakupan proyek di
Asia sampai Timur Tengah.

Konsultan Studi Kelayakan
Real Estate, Komersial, dan Konsultan Properti
ternama dengan integrasi pelayanan yang prima
dan berkualitas.

Sekolah Alam Berbasis Lingkungan

Komunitas Wirausaha Muda

Sekolah alam dengan konsep pengembangan
karakter yang dilengkapi fasilitas terbaik untuk
hasil pendidikan yang unggul.

Konsultan Green building

Platform komunitas dengan program
pengembangan kewirausahaan untuk anak
muda yang modern dan kekinian.

Perusahaan jasa konsultasi bangunan hijau dan
ramah lingkungan terkemuka di indonesia.

Konsultan Analisa HBU
Perusahaan jasa konsultasi real estate dan
komersial terkemuka di dunia untuk para
investor dan tenant.

Lembaga Pembiayaan Konvensional
Terpercaya selama puluhan tahun sebagai bank
yang fokus menjadi fasilitator terbaik untuk
kepemilikan hunian.

Lembaga Pembiayaan Syariah
Salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia,
siap menjadi fasilitator pembiayaan berbasis
Islam untuk kepemilikan hunian terbaik.

Universitas Gadjah Mada

Lembaga Pembiayaan Konvensional

Salah satu universitas teknik terkemuka di
Indonesia yang berperan dalam konsultansi
struktur dan riset-riset lainnya.

Dapatkan fasilitas pembiayaan kepemilikan
apartemen dan rumah dengan penawaran yang
sesuai dengan kebutuhan Anda.

Nature-like

Konsep & Desain Terbaik
Untuk Anda
Sudimara Forestwalk merupakan produk ketiga dari brand Urbantown.
Sebuah mahakarya yang dibuat sepenuh hati. Konsep natural yang
dikombinasikan dengan hunian vertikal bernuansa modern nan berkelas.
Sudimara Forestwalk akan menjadi rumah untuk lebih dari 5000 keluarga
yang dekat dengan alam.

Legenda:
1. Shelter Bus
2. Signage ‘Urbantown Sudimara’
3. Forest Driveway
4. Pedestrian Plaza
5. Feature Tree Artwork
6. Signature Boardwalk
7. Main Lake
8. Mini Waterpark
9. The Park ’Communal Court’
10. The Botanica ‘Facility Court’
11. Jogging Pathway
12. Urban Farming
13. The Understory
14. Secondary Entry
15. The Forest ‘Facility Court’
16. Apartment Area Entry
17. Proposed Agroedu-tourism
Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

THE CONCEPT
Nature-like Living.

Kami menginginkan setiap orang punya
kesempatan untuk tinggal di hunian yang dekat
dengan alam, pepohonan besar, semilir angin,
dan aroma rumput yang segar.

MASTERPLAN DESIGN

The Forest
+
- 2.800 Unit

Finest tower with three exclusive living concept.
Along with broad boulevard, iconic gate,
eye-pleasing vertical garden, big trees,
and commercial area as its podium

The Park
+
-

1.000 Unit

The heart of the magnifiently green complex.
The Aqua Park would be
the finest vista for its residents.

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

The Botanic
+
- 1.500 Unit

First two tower of Sudimara Forestwalk
possess a magnificient view of natural lake,
lush greeneries for your best balconies.

The Garden
The Garden is designed to facilitate
the residents for having great time
in a green open space.

Konsep ‘Quality Affordable Living’ tersimpan dalam setiap detail
pengembangan Sudimara Forestwalk. Karena kami percaya dan
peduli, bahwa hidup yang berkualitas bukan sekadar frase,
tetapi sebuah tujuan.
Sudimara Forestwalk merupakan terjemahan dari konsep hunian
terjangkau dan berkualitas. Proses perencanaan dan desain dilakukan
secara optimal, sampai proses konstruksi didukung oleh material dan
para engineer yang berkualitas. Menghasilkan kawasan hunian dengan
hutan alami di atas lahan seluas 4,8 hektar

“

Quality Affordable Living
meets well-concepted design
and premium location
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Keunggulan Utama
Sudimara Forestwalk

Lokasi Stategis
& Premium

Harga Paling
Terjangkau

Aksesibilitas
Sangat Tinggi

Cara Bayar
Mudah
& Ringan

Strata Title HGB Murni

Lingkungan
Hutan Alami

Fasilitas
Lengkap

Investasi
Menguntungkan

Desain Modern
& Homey

Children
Friendly

Developer
& Kontraktor
Terkemuka

Green
Building

Smart
Home

5 Menit

10 Menit

14 Menit

20 Menit

1

Lokasi Strategis
dan Premium
Memudahkan anda dalam
memenuhi kebutuhan
dan gaya hidup.

Sudimara Forestwalk berlokasi di kawasan
Bintaro Jaya yang prestisius. Lokasi yang
dekat dengan banyak fasilitas umum
dengan aksesibilitas tinggi membuat
Sudimara Forestwalk lebih premium.
Bintaro Jaya Xchange dapat diakses
dengan mudah melalui jalan baru
boulevard UPJ, hanya 10 menit dari
Sudimara Forestwalk.

Universitas Pembangunan Jaya
dapat diakses dengan sangat mudah
melalui jalan baru boulevard UPJ.
Hanya 5 menit dari Sudimara
Forestwalk.
Teras Kota Mall yang berada di
dalam kawasan BSD City menjadi
alternatif pusat hiburan yang
berjarak hanya 20 menit berkendara
dari Sudimara Forestwalk.
Rumah Sakit Premier Bintaro
sebagai fasilitas kesehatan dengan
teknologi modern. Berada di dalam
kawasan bintaro yang berjarak
hanya 14 menit dari Sudimara
Forestwalk.

Strategic Location

Fasilitas Publik

Komersial

Industri

1. Universitas Pembangunan Jaya
2. Stasiun Jurangmangu
3. Stasiun Sudimara
4. Pintu TOL Pondok Aren
5. Rumah Sakit Premier Bintaro
6. RSIA Bina Wanda
7. IC Madani
8. Kantor Walikota Tangsel
9. UIN SYarif
10. Rumah Sakit Permata Pamulang
11. Polsek Ciputat
12. Universitas Pamulang
13. Stasiun Rawa Buntu

1. Pasar Jombang
2. Pasar Bukit Indah
3. Bintaro Xchange Mall
4. Carrefour Ciputat
5. Pamulang Square
6. Pasar Modern BSD
7. Teras Kota Mall
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Aksesibilitas Sangat Tinggi
Banyak Jalan Menuju Sudimara

Lebih hemat dan praktis dengan
commuter line. Sudimara Forestwalk
hanya 4 menit berkendara ke
Sta. Sudimara dan 8 menit ke
Sta. Jurangmangu.

Jalan tol baru Serpong – Cinere yang
tengah dirampungkan pembangunannya
pun dapat dengan mudah diakses dari
Sudimara Forestwalk dengan waktu 10
menit.

Akses jalan boulevard baru dari dan ke
UPJ menjadi akses terbaik menuju Stasiun
Jurangmangu. Hanya 8 menit dari lokasi.

Ruas tol Ulujami – Pondok Aren yang
merupakan akses utama ke kawasan
Bintaro Jaya menjadi akses utama dan
favorit dari dan menuju Sudimara
Forestwalk yang hanya membuthkan
waktu 10 menit.
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Lingkungan
Hutan Alami

Nikmati jalan boulevard yang lebar
berkonsep Forest Drive Way sebagai
gerbang utama kawasan. Sudimara
Forestwalk juga dilengkapi dengan iconic
central lake serta fasilitas urban farming.

Tematic Garden
Sudimara Forestwalk mengusung
Nature like Concept, dimana anda
akan dimanjakan dengan Thematic
Garden yang berada di kawasan
Sudimara forestwalk. Disini anda akan
bisa bersantai bersama keluarga dan
pasangan, atau juga anda bisa
berolahraga sambil menikmati
keteduhan dan indahnya taman yang
cantik di Sudimara Forestwalk.

Sudimara Forestwalk merupakan
kawasan konservasi alam yang dirancang
ulang menjadi pusat hunian berwawasan
lingkungan. Pepohonan rimbun yang
rindang dengan jenis-jenis flora yang
khas pun telah lama ada dan akan terus
dijaga di Sudimara Forestwalk.

Danau
Selain dimanjakan dengan Thematic
Garden, terdapat danau alami di
kawasan Sudimara Forestwalk. Sebuah
oase untuk melepas kepenatan anda
dari rutinitas yang tidak bisa
didapatkan di ibukota.

Hutan kota alami dikelilingi
ruang terbuka hijau
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Fasilitas Lengkap

Sudimara Forestwalk dilengkapi dengan ragam fasilitas umum
dan sosial yang akan menjadikan hidup Anda anti-redup.

Taman Terbuka

Sekolah Alam

Area Publik

Retail

Rumah Ibadah

Taman Bermain

Akses internet
Tripleplay

Sarana olahraga

Security

ATM Center

Shuttle Bus

Pasar Akhir Pekan

Taman Jajan

Daycare

Urban BizHub

Urban EduKids

Urban Bizhub
Pusat kewirausahaan digital terpadu
yang terintegrasi hunian terjangkau
pertama di indonesia. Urban Bizhub
melalui konsep pemusatan
perekonomian dan sharing ekonomi
dapat menjadi solusi penghasilan
tambahan yang mempermudah cicilan
kepemilikan hunian.
Fasilitas :
1. Multifunction Hall
2. Coworking Space
3. Spacious Classroom
4. Commercial Pod
5. Market Place Application
Pengembangan berkelanjutan :
1. Inkubasi
BizHub memberikan pelatihan dan
seminar agar penghuni terdorong
untuk memulai bisnisnya. Proses ini
dilakukan dengan kerjasama partner
pilihan yang terbukti sukses.

2. Operasi
BizHub memberikan akses digital
agar sesama penghuni dapat saling
bertransaksi dan saling terhubung.

3. Pengembangan
BizHub memberikan bantuan mentoring
sistem channeling agar penghuni
mendapatkan funding dan memperbesar
bisnis dan memastikan keberlanjutan
bisnisnya.

5

Investasi Menguntungkan

Siapa bilang kami hanya berbicara
tentang prestasi dan masa depan?

Sudimara Forestwalk lebih dari sekedar
investasi. Kami hadirkan konsep
Urban Bizhub - pusat kewirausahaan
berbasis digital pertama dan
satu-satunya yang terintegrasi dengan
kawasan hunian terjangkau.

“

Biaya sewa rata-rata apartemen
di kawasan Bintaro 2,5 juta per
bulan.

Sudimara Forestwalk memberikan lebih
dari apa yang kamu perkirakan. Sebuah
nilai tambah untuk masa depan demi
kehidupan yang lebih bernilai.

>8%

Sudimara Forestwalk berpotensi
menawarkan return of investment (ROI)
sebesar >8% setiap tahun.
Perhitungan saat ini:
Harga unit studio
Harga sewa
(konservatif)
ROI

= Rp300 juta
= Rp2,5 Juta/bulan
= (2,5 x 12 bulan)/300
= 10%/tahun

Dimana belum termasuk Capital Gain yang
diprediksi >5%/tahun.
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Harga Paling
Terjangkau
Menjadi apartemen paling
terjangkau di sekitar Bintaro.
(>30% lebih terjangkau)

Rp290 Jutaan
(exclude tax)

Apartemen A
Rp 393 Jutaan
(Berjarak 2,8 Km dari Sudimara Forestwalk)

Apartemen B
Rp 424 Jutaan
(Berjarak 4,8 Km dari Sudimara Forestwalk)

Apartemen C
Rp 398 Jutaan
(Berjarak 6,5 Km dari Sudimara Forestwalk)

*update harga Juni 2019

Cara Bayar
Mudah & Ringan

Miliki Sudimara Forestwalk dengan
cara bayar yang mudah dan nyaman
untuk anda.

*Syarat dan ketentuan berlaku

Bagi anda yang ingin menggunakan cara
bayar dan sistem kepemilikan syariah,
Sudimara Forestwalk telah bekerja sama
dengan lembaga pembiayaan syariah
terkemuka di Indonesia.

“

7

Sudimara Forestwalk memberikan Anda
kenyamanan optimal untuk memudahkan
sistem kepemilikan apartemen terbaik dari
kami. Bekerjasama dengan hampir semua
Bank milik negara, Sudimara Forestwalk
mampu memfasilitasi beragam variasi
pembiayaan kepemilikan apartemen.

Dengan promo khusus untuk
millenial, cukup bayar 1,4
jt-an/bulan*, bisa memiliki
apartemen eksklusif strata
title.

Desain Modern
& Homey
Mengusung desain modern, compact,
dan millenial-based.

Warna merah-coklat alami dari Terakota
merupakan kesan yang paling dekat
dengan konsep Sudimara Forestwalk.
Facade tower apartemen dilapisi dengan
Terakota berkualitas tinggi untuk kesan
mewah sekaligus natural yang menyatu
dengan nuansa hutan.

“
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Hangatnya Terakota dalam harmoni
tiga unsur alami

Harmoni alam dalam rindangnya hutan, air,
dan dedaunan. Dilengkapi danau di tengah
kawasan yang akan menjadi hutan kota
baru di Tangerang Selatan.

Sudimara Forestwalk dirancang sesuai dengan
preferensi desain millenial. Mulai dari desain facade,
arsitektur, warna, dan material serta dekorasi interior.

9

Children Friendly
Lingkungan Ramah Anak
dan Keluarga

Fasilitas pendidikan untuk anak usia dini
yang modern. Sudimara Forestwalk
dilengkapi dengan sekolah alam dan
sekolah berbasis montessori.

Sudimara Forestwalk juga memfasilitasi
ruang terbuka hijau untuk anak dan
fasilitas bermain yang aman, nyaman,
anti polusi dan sarat nilai edukasi.
Daycare
Anda takut nanti siapa yang akan
mengurus anak anda ketika anda bekerja?
Tak usah khawatir dengan kesibukan yang
akan kamu hadapi nanti. Karena di
Sudimara Forestwalk memiliki fasilitas
daycare yang terpercaya dan berkualitas.
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Developer & Kontraktor
Terkemuka
Lebih dari 30 tahun menjadi bagian
dari BUMN, PT PP (Persero) Tbk.

Progress paling handal
Bagian dari keluarga besar PT PP
(Persero) Tbk. Progres konstruksi yang
terjamin dengan kualitas optimal
dibuktikan dengan suksesnya proyek
Urbantown Serpong dan Urbantown
Karawang.

Kualitas paling optimal
Perencanaan, desain, dan material
konstruksi dengan kualitas optimal
adalah sebuah keharusan dalam
setiap proses konstruksi Sudimara
Forestwalk. Konsep hunian vertikal
terjangkau menjadi semangat untuk
memberikan kualitas terbaik dengan
harga yang masih terjangkau.
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Strata Title - HGB Murni
Hunian Nyaman, Kepemilikan Aman

Sertifikat Strata Title
Urbantown akan memberikan Sertifikat
Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
atau lebih dikenal dengan strata title
kepada anda pemilik unit di Sudimara
Forestwalk. Sebuah hak dimana anda
memiliki kewenangan sepenuhnya atas
unit anda sendiri. Selain itu, anda juga
berhak atas ruang umum, fasilitas, dan
tanah secara bersama-sama dengan
pemilik lainnya.

HGB Murni
Strata Title unit Sudimara Forestwalk
sendiri berdiri diatas tanah Hak Guna
Bangunan milik PP Urban (Pengembang
Sudimara Forestwalk) atau bisa dibilang
HGB Murni, yang mana PP Urban
memperoleh tanah Sudimara Forestwalk
dari hasil pembelian yang sah dari pemilik
sebelumnya. Berbeda dengan HGB yang
berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan
(HPL), yang merupakan aset negara.
Anda akan merasa lebih aman karena
gedung dan tanah Sudimara Forestwalk
sepenuhnya milik PP Urban.
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Green Building

Lingkungan Prima, Lingkungan Terjaga

Konsep Green Building menjadi solusi
hidup sehat!
Apartemen Sudimara Forestwalk
dibangun dengan perencanaan dan
perancangan yang matang, sebuah
hunian vertikal pertama yang berdiri
diatas 4.8 Hektar dengan konsep
dikelilingi hutan alami. Sudah pastinya
Sudimara Forestwalk didesain sesuai

dengan konsep green building sehingga
apartemen ini ramah terhadap lingkungan
dan berpotensi menurunkan dana
operasional.
Sudimara Forestwalk sendiri menekankan
pada peningkatan efisiensi penggunaan
air, energi dan material bangunan, yang
dapat mengurangi dampak bangunan
baru, terhadap lingkungan dan kesehatan
manusia.
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Smart Home Flexible & Expandable
Hunian Modern Dengan Teknologi Modern

Smart home system adalah sebuah
inovasi system terbaru yang memberikan
kemudahan, kenyamanan, keselamatan,
keamanan, dan penghematan energi yang
optimal pada hunian anda. Sistem
terbarukan ini merupakan salah satu
inovasi yang diberikan PP Urban melalui
Apartemen Sudimara Forestwalk.

Sistem ini nantinya dapat dioperasikan
melalui smart phone yang fiturnya
dapat dipilih sesuai kebutuhan pemilik
unit.
Beberapa opsi fitur yang ditawarkan
antara lain Monitoring dan
Pengontrolan Penerangan Rumah,
Otomasi Penerangan Outdoor, Deteksi
& Alerting Kondisi Kebakaran, Sistem
Digital Door Lock, Sistem Panic Button,
dan yang terakhir adalah Sistem Profile
Configuration.

Nature-like

Fasilitas Serupa Alam
Bayangkan teras rumah anda dihiasi dengan angsa liar,
kicau burung, dan segarnya semilir angin sore.
Sudimara Forestwalk memberikan anda untuk
mengalami sensasi itu secara langsung. Area
The Botanic, The Park, The Forest, dan The Garden
memungkinkan anda untuk menikmati fasilitas
gaya hidup seperti taman lari, area santai,
taman bermain anak,
dan lain sebagainya.

Taman Komunitas
Menikmati hidup artinya menghabiskan waktu
berharga bersama orang-orang tersayang. Sudimara
Forestwalk memberi anda lebih dari itu semua.
Waktu berkualitas yang dihabiskan dengan baik
pada taman komunitas yang kami rancang
khusus untuk segala kegiatan belajar dan
bermain anda bersama komunitas anda
dan tentu saja tupai-tupai liar yang
berlarian di dahan pohon.

Ramah Anak

Fasilitas taman bermain yang terbuka, natural, dan
ramah anak. Bebas diakses 24 jam 7 hari.
Sudimara Forestwalk juga menyediakan fasilitas
pendidikan mulai dari Taman Bermain,
Tempat Penitipan Anak, Sekolah Alam,
dan Urban Edukids - pusat pendidikan
dengan harga berkualitas

Area Berkebun

Sejalan dengan konsep Forestwalk kami juga
menyediakan ruang terbuka khusus untuk anda
yang gemar dengan kegiatan berkebun.
Perluas jaringan dan temukan teman baru
yang sesuai dengan hobi anda.
Panen sendiri hasil kebun anda
untuk hidup yang lebih sehat.

Nature-like

JUDUL

Tipe Studio Flexi (22,8 m2)
& Studio Executive (29,2 m2)

6.600

6.600

Luasan praktis cocok untuk anda yang ingin hidup
lebih ringkas. Dilengkapi dengan area basah
(pantry dan kamar mandi) serta area bekerja
dengan bukaan (jendela) yang lebar.

2.800

Unit tipe studio flexi
3.600

Unit tipe studio executive

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

floor plan

Layout Studio Executive

Layout Studio Flexi

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

Layout Studio Executive
menjadi One Bedroom

Layout Studio Flexi
menjadi One Bedroom

6.600

floor plan
4.850

Unit tipe 2 bed room

Tipe Two Bedrooms
(39,2 m2)
Dilengkapi dengan dua kamar tidur, tipe ini
cocok untuk keluarga muda atau kamu yang
mengutamakan privasi.

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

Tipe Loft Studio Flexi
(30,9 m2) & Loft Studio
Executive (39,5 m2)

2.800

6.600

Interior kekinian dengan luasan yang cukup
akomodatif. Nikmati kesan privat untuk
kamar anda di lantai mezzanine.

2.800

3.600

Lantai Mezzanine

Lantai Dasar

6.600

Unit tipe loft studio

2.800

floor plan

Lantai Mezzanine

Lantai Dasar

Unit tipe loft studio executive

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

6.600
4.850

Lantai Dasar

3.300

floor plan

Lantai Mezzanine

Unit tipe 2 bed room

Tipe Loft 2 Bedrooms
(55,8 m2)
Tipe paling eksklusif dengan konsep
mezzanine. Dua kamar tidur cocok
untuk keluarga kecil atau anda yang
ingin punya investasi lebih banyak.
Jumlah unit terbatas.

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

Floor
Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer. Materi promosi ini tidak
dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun alat pembuktian hukum lainnya.

General Specification
Along with the vision of Urbantown,
Sudimara Forestwalk is particularly designed with
high quality and material spesification.

Floor

Unit Bedroom
Unit Bathroom
Unit Balcony

Wall

Facade
Internal
Bathroom wall

Ceiling

Unit Bedroom
Unit Bathroom

Sanitary
Closet

: Homogenous tile 60x60
: Ceramic tile 20x20
: Screed

: Premium concrete wall w/
paint
: Prefab wall panel
: light brick

: Gypsum Board
: Gypsum Board

: Toto or equivalent

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain, spesifikasi dan merk material dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh
developer. Materi promosi ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun
alat pembuktian hukum lainnya.

Door

Unit main door

: Aluminum frame w/
engineered wooden door
Unit bathroom door: PVC
Unit balcony door : Aluminum frame w/ glass
Unit window
: Aluminum frame w/ glass

Kapasitas & Kecepatan Lift
Lift 17 penumpang
Lift 105 mpm (high speed)
Waktu tunggu 10-20 detik

Keamanan Lift

ARD = Automatic Rescue Device
Firemen’s Switch
Overspeed Governor & Electronic Motor Brain

Electricity
1300 VA

Kapasitas Listrik
Studio
2 BR

: 1300 watt, lampu 3 bh
: 2200 watt, lampu 6 bh

Fasilitas Unit

Internet Tripleplay
MATV

Ratio Parkir
1:5

Disclaimer : Isi dibuat secara teliti dan seksama, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli.
Semua gambar rendering dan foto pendukung berfungsi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian
informasi. Desain, spesifikasi dan merk material dapat berubah sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh
developer. Materi promosi ini tidak dapat menjadi bagian dari penawaran penjualan/perjanjian tertulis ataupun
alat pembuktian hukum lainnya.

Sudimara Forestwalk

Miliki Segera Apartemen
di Tengah Hutan Kota

www.urbantown.id

urbantown indonesia

sudimara.forestwalk

Urbantown PP

www.urbantown.id

