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Cinere Bellevue Mall
Jl. Telaga Warna, Cinere, Depok
Cinere Bellevue Mall dibangun dengan total
luasan 34.540 m2 mempunyai 5 lantai retail
dan 3 lantai parkir.

Galleria @ Vivo Sentul
Jl. Raya Bogor, Sentul, Bogor
Galleria Shopping Center akan dibangun
dengan total luasan sekitar 20.000 m2 di
luar parkir, yang terdiri dari 4 lantai retail
dan area parkir.

Bellagio Lifestyle Mall
Jl . Lingkar Mega Kuningan
Bellagio Lifestyle Mall dibangun oleh Perseroan
pada tahun 1993, memiliki luas area yang disewakan
13.100 m2. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan
akan lifestyle bagi para residence maupun pengunjung

Cinere Mall
Jl. Cinere Raya 38, Depok
Mal Cinere yang dibangun di atas lahan seluas
sekitar 1,4 hektar dengan tingkat hunian sampai
dengan saat ini sekitar 98% dimana total leasable
area adalah lebih dari 20.000m2 untuk
ratusan tenant
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Centro Cinere
Cinere, Depok
Dibangun di atas lahan seluas 15 hektar, Centro
Cinere merupakan proyek mixed used superblock
development yang mengusung konsep modern
lifestyle, business, dining & entertainment .

Cinere Terrace
Cinere, Depok
Cinere Terrace menyediakan tempat berbelanja dan kuliner
dengan konsep al - fresco. Berada di area komersial
seluas 22.000 m2 yang terdiri dari ruko 3 lantai ,
F & B retail dan anchor tenant

Cinere One Commercial Park
Cinere, Depok
Cinere One Commercial Park adalah ruko eksklusif
pertama dalam kawasan Centro Cinere, dibangun
di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan Cinere One
Residence dan berhadapan dengan Cinere Bellevue Mall.

Vivo Sentul
Sentul, Bogor

Proyek ini akan hadir dengan mengusung gaya hidup
kaum urban. Proyek ini hadir dengan konsep modern,
mewah, dan lengkap yang diwujudkan melalui perpaduan
komersial, hunian, rekreasi, serta dilengkapi dengan
berbagai fasilitas.

Cinere Bellevue Suites
Cinere, Depok
Cinere Bellevue Suites merupakan apartemen pertama
di kawasan Cinere. Konsep dari Cinere Bellevue Suites ini
adalah sebuah mixed-use development yang
menggabungkan antara commercial lifestyle dengan
urban living apartment.

Cinere Terrace Suites
Cinere, Depok
Masterpiece terbaru di kawasan CBD Centro Cinere, di atas
lahan seluas 2,2 hektar, apartemen terintegrasi dengan
Cinere Terrace Shopping Walk dan Terrace Food Garden
berkonsep Outdoor Dining Area pertama di wilayah Cinere

Bellagio Residence
Mega Kuningan
The Bellagio Residence, Lifestyle Mall & Office Park
berlokasi di jantung kota Jakarta di Mega Kuningan.
Bellagio merupakan proyek properti dengan konsep
mixed use yang dibangun di atas tanah dengan luas
kurang lebih 1,8 hektar pada tahun 2002

The Habitat @ Karawaci
Karawaci, Tangerang
Kompleks hunian untuk eksekutif muda, mahasiswa
dan keluarga dengan fasilitas meeting
dan event terbaik di wilayah CBD Karawaci
dengan total luas lahan 30.000 m2

Cinere Parkview
Cinere, Depok
Seiring dengan rencana pengembangan JORR (Jakarta
Outer Ring Road) Desari (Depok-Cinere-Antasari) serta
Cijago (Cinere-Jagorawi) , Cinere Parkview akan menjadi
lokasi dengan aksesibilitas terbaik.

Cinere One Residence
Cinere, Depok
Klaster eksklusif di lokasi prima dengan akses langsung ke
Centro Cinere. Hunian dengan konsep villa ini dilengkapi
Dengan fasilitas kolam renang, sport club dan
view menghadap sungai.

Maisonette @ Griya Cinere
Cinere, Depok
Desain rumah modern minimalis yang mengadopsi
gaya
dan fungsional khusus bagi keluarga muda. Lokasi berada
tepat di sisi jalan raya Cinere.

Tatya Asri
Sentul, Bogor
Berangkat dari konsep hunian yang senantiasa ingin
m
makna sesungguhnya
sebuah
1999 Perseroan menggagas
Tatya Asri. Nama yang diambil dari
bahasa

