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Tower Aster, Apartemen Kaliana Rampungkan Tahap Konstruksi
Bogor, 11 Agustus 2018 – PT Metropolitan Land Tbk. (Metland) melalui anak perusahaan PT
Kembang Griya Cahaya (KGC) melaksanakan seremoni tutup atap (topping off) sebagai tanda
selesainya pembangunan struktur Tower Aster, Apartemen Kaliana pada tanggal 11 Agustus 2018.
Acara dihadiri oleh Wakil Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Anhar Sudradjat beserta
jajaran Direksi Metland, kontraktor dan konsultan pembangunan serta para pembeli unit.
Menempati lahan seluas 3.168 meter persegi tower Aster merupakan tower pertama dari 4 tower
apartemen Kaliana yang direncanakan. Tower Aster terdiri dari 22 lantai dan 1 lantai semi basement
dengan total unit sebanyak 592 unit apartemen.
Apartemen Kaliana Tower Aster direncanakan akan rampung pada kuartal IV 2019 “Dan pada akhir
tahun 2019 siap untuk diserahterimakan kepada konsumen. Hingga saat ini penjualan unit sudah
mencapai lebih dari 50% dan saat ini sedang dalam perencanaan untuk memasarkan tower
berikutnya,” papar Widyastomo, General Manager Apartemen Kaliana.
Pesatnya pembangunan di Timur Cibubur atau Cileungsi menjadikan harga hunian di kawasan ini
terus meningkat dari waktu ke waktu, apartemen adalah salah satu pilihan hunian dengan harga
lebih terjangkau dan praktis. Apartemen Kaliana juga merupakan instrumen investasi yang
menjanjikan dengan banyaknya industri besar disekitar kawasan sehingga peluang penyewaan unit
yang cukup tinggi.
Terletak di kawasan suburban Jakarta dengan fasilitas layaknya kota mandiri Apartemen Kaliana
hanya selangkah dari Metropolitan Mall Cileungsi, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.
Lokasi mudah dijangkau dengan beberapa akses diantaranya pintu tol Cibubur, Jatiasih, Bekasi
Timur, Bekasi Barat dan rencana tol JORR 2. Jika rencana tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 ruas
Jagorawi - Cibitung selesai sesuai jadwal maka aksebilitas penghuni apartemen ini akan semakin
mudah karena tol tersebut melintas tidak jauh dari lokasi.
Tentang Apartemen Kaliana
Berdiri di kawasan komersial Urban City di proyek residensial Metland Transyogi, Apartemen Kaliana
menawarkan fasilitas penunjang gaya hidup urban yang praktis dan dinamis. Desain bangunan yang
moderen diimbangi dengan lingkungan yang asri dan hijau, menjawab kebutuhan akan hunian
praktis yang memberikan kenyamanan. Tower Aster hadir dengan lima tipe yaitu Studio Compact,
Studio, Studio+, Two-Bedroom dan Two-Bedroom Corner dengan variasi ukuran mulai 18.8m2 s.d
39.7m2.
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