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Metland Puri Perkenalkan Cluster Clematis Berdesain Kompak
Jakarta, 2 Desember 2019 - Komitmen Metland Puri untuk terus menghadirkan hunian modern yang
nyaman dengan lingkungan yang asri di Barat Jakarta kembali dilakukan melalui perkenalan cluster
Clematis. Melengkapi kebutuhan masyarakat milenial akan hunian kompak yang memanfaatkan
semua ruang secara efisien dan siap huni, cluster Clematis hadir 2 lantai dan bagunan 3 kamar tidur
hingga 4 kamar tidur dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp1,2 miliar.
Mengusung konsep “Urban Living at Its Best” dengan mempertimbangkan modern nyaman dan hijau
(green concept) cluster Clematis diharapkan hadir sebagai solusi hunian modern bagi masyarakat
urban di Jakarta. “Cluster Clematis memberikan konsep modern dengan tetap mengedepankan
ramah lingkungan dan hijau. Salah satu keunggulan dari cluster Clematis adalah cluster yang
menghadap taman, dimana penghuni dapat menikmati alam hijau sesaat dari penatnya aktivitas”
jelas Nitik Hening, Direktur PT MetropolitanLand Tbk (Metland).
Cluster Clematis memiliki 4 pilihan tipe, yaitu Tipe A (LT 50m2, LB 53m2), Tipe B (LT 55m2, LB 58m2),
Tipe C (LT 66m2, LB 67m2) dan Tipe D (LT 84m2, LB 89m2). Pada tipe A, B dan C memiliki 3 kamar
tidur dan tipe D memiliki 4 kamar tidur dalam desain yang kompak namun nyaman. Dikembangkan
diatas lahan seluas 60 ha cluster Clematis akan dibangun hanya sebanyak 55 unit rumah.
Pendaftaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) cluster Clematis sudah mulai diambil hari ini “sudah
terkumpul 48 unit. Ini saatnya bagi milenial untuk mewujudkan memiliki rumah idaman di cluster
Clematis Metland Puri, segera NUP karena unit yang kami tawarkan terbatas ” ungkap Bangun
Bintang, General Manager Metland Puri.
Beberapa fasilitas pendukung pun telah disiapkan dalam kawasan cluster, seperti keamanan 24 jam,
serta area taman bermain. Letak cluster Clematis tidak jauh dari club house Metland Puri yang
terdapat kolam renang, lapangan futsal serta jogging track yang dapat memberikan kesempatan
bagi penghuni untuk berinteraksi dan menikmati hidup yang menyehatkan.
Berada dalam kawasan central business district (CBD) Metland Cyber City, Metland Puri dikelilingi
oleh fasilitas pendidikan unggulan, rumah sakit internasional, hotel hingga akses tol langsung
Jakarta-Tangerang.
---sekian---

Tentang Metland Puri
Metland Puri berada dalam kawasan business district (CBD) Metland Cyber City merupakan sebuah
hunian eksklusif yang berlokasi strategis di Barat Jakarta. Dengan kemudahan akses langsung exit
Cipondoh (KM 11) Tol Jakarta - Tangerang menjadikan Metland Puri sebagai sebuah area hunian
ideal yang ditunjang oleh aksesibilitas yang baik seperti akses jalan maupun kawasan komersial lokal
dan regional. Nikmati sebuah gaya hidup suburban di Barat Jakarta - Tangerang yang dikelilingi ruang
terbuka hijau disekitar kota untuk memberikan kenyamanan dan keindahan yang nyata.

