
              










Terinspirasi dari keindahan Pavilion, Pavilia, Premier Estate 2

menyuguhkan kawasan elegan, didesain secara khusus sebagai

hunian tempat tinggal yang memanjakan setiap penghuni.

Dirancang secara elegan, Pavilia menjanjikan nuansa yang

menyempurnakan kenyamanan harmonis, menjadi tempat terbaik

menjalani hari-hari bersama mereka yang tercinta.

Pavilia hadir sebagai hunian yang menawarkan ketenangan

dan kedamaian di tengah padatnya aktivitas perkotaan. Desain asri

yang menstimulasikan kedamaian dapat ditemukan di setiap 

sudut kawasan, memungkinkan Anda untuk menciptakan dan 

merayakan momen terbaik bersama keluarga.





Salah satu kunci untuk hidup yang nyaman adalah akses mudah ke berbagai

tujuan yang Anda inginkan. Mulai dari mengantar anak-anak ke sekolah di

Jakarta International Korean School hanya dalam 25 menit, mengejar

penerbangan di Halim Perdana Kusuma atau mengikuti kegiatan olahraga

eksklusif di Royale Jakarta Golf Club dengan jarak tempuh 25 menit dari rumah.
























 






































5 menit ke Gerbang Tol Jatiwarna

10 menit ke Area Jakarta

      

     15 menit ke Gerbang Tol Taman Mini





























25 MENIT KE
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PONDASI

STRUKTUR

DINDING

KM / WC

Meja Dapur

LANTAI

Ruang Utama

KM / WC

Meja Dapur

Carport

KUSEN PINTU

& JENDELA

Lajur batu kali / Tiang Pancang Mini Pile

Beton Bertulang

Pasangan bata diplester, aci, dan cat

Homogenous Tile 30 x 60

Homogenous Tile 60 x 60

Homogenous Tile 60 x 60

Homogenous Tile 60 x 60

Homogenous Tile 60 x 60

Keramik 40x40 + Grass Block (Khusus Ruko Tipe 

A / Ruko 3 lantai)

Aluminium

DAUN PINTU

Pintu Utama

Pintu KM / WC

PLAFOND

ATAP

Penutup Atap

PAGAR

Pagar Belakang

SANITAIR

LISTRIK

Alumunium + Kaca (All Type sisi depan), 

Solid Engineering Door ( Khusus Tipe A / Ruko 3 

lantai untuk sisi menghadap Cluster)

Engineering door lapis melaminto bagian dalam

Gypsum

Rangka Baja/ baja ringan

Metal sheet/ Spandek  & Dak Beton  (Ruko Tipe 

B / Ruko 2 lantai)

Metal sheet/ Spandek / Bitumen & Dak Beton  

(Ruko Tipe A / Ruko 3 lantai)

Pagar bata / Roster

Toto / Setara

Daya Listrik 2200 VA
































 

  

      

          

            

              

            




