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HIDUP SEHAT, HIDUP BAHAGIA DI VERDE TWO

JAKARTA, 8 Juli 2021 - VERDE TWO adalah sebuah oase yang aman dan nyaman di jantung ibukota Jakarta.

Ketika definisi kemewahan telah bergeser menjadi gaya hidup yang mengedepankan kesehatan, VERDE

TWO dengan bangga menyediakan fasilitas terbaik untuk memastikan gaya hidup yang seimbang bagi

penghuninya. Dengan beragam fasilitas bintang lima, penghuni dapat tetap merasa aman dan nyaman

ketika tinggal di VERDE TWO.

Dirancang secara khusus untuk menjadi low-density residential area, tata letak bangunan VERDE TWO

mengakomodasi penghuninya untuk menerapkan physical distancing, sehingga penghuni dapat dengan

nyaman melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Dengan pendekatan holistik untuk

memberikan pengalaman dan gaya hidup yang seimbang, tidak ada tempat yang lebih baik untuk

beristirahat dan bersantai bersama keluarga, selain di VERDE TWO.



VERDE TWO terdepan dalam upaya penyediaan high indoor air quality.

VERDE TWO telah membuktikan komitmennya untuk menyediakan udara yang sehat, dan melindungi

sistem pernapasan penghuninya dengan high indoor air quality di dalam gedung apartemen. VERDE TWO

adalah gedung hunian vertical pertama yang menyajikan teknologi sistem penyaringan udara ganda terkini

dari Jepang untuk memberikan kualitas udara yang sehat setiap saat. Dibandingkan dengan Air Quality

Index Jakarta yang mencapai 117 μg/m³, Air Quality Index Indoor VERDE TWO berada jauh lebih rendah

pada skor sehat 6 μg/m³. Udara dalam ruangan akan senantiasa berganti dengan udara luar yang bersih

dan murni, sambil mempertahankan tingkat kelembaban minimum 50% di setiap saat. Untuk memastikan

kesehatan pernapasan, double air filtration system juga membantu menghilangkan 99% polutan udara

untuk mengurangi risiko penyakit pernapasan.



VERDE TWOmenyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang gaya hidup penghuninya.

Menjawab kebutuhan penghuninya untuk memelihara kesehatan mereka secara seimbang dan

menyeluruh, VERDE TWO menyediakan lebih dari 25 fasilitas di dalam dan di luar ruangan. Para penghuni

diajak untuk mendalami suasana zen di taman sensorik, sambil berjemur di bawah sinar matahari yang

melimpah untuk memenuhi kebutuhan vitamin D sehari-hari. Di antara taman yang rimbun dan fasilitas

ruang terbuka yang menciptakan ketenangan, VERDE TWO adalah tempat untuk beristirahat agar

kesehatan tetap terjaga.

Para penghuni dapat terus memantau kelancaran aktivitas bisnis dari rumah dengan fasilitas Private

Business Center dan Meeting Rooms yang didukung oleh berbagai perlengkapan dan ditunjang oleh

konektivitas internet yang baik. Untuk penghuni yang menginginkan hiburan di rumah, Private Theater

Room adalah sarana hiburan yang dilengkapi dengan sofa kulit mewah, pencahayaan yang canggih, dan

sistem audiovisual termutakhir. Untuk anak-anak, VERDE TWO mengajak mereka tetap aktif di Kids

Playroom yang dilengkapi dengan berbagai elemen interaktif, serta kolam renang anak-anak dan splash

pad. Selain itu, VERDE TWO juga menyambut hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga dengan

menawarkan ruang luar yang ramah untuk hewan peliharaan di mana penghuni dapat membawa hewan

peliharaan mereka dalam berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Implementasi protokol kesehatan yang ketat dan menyeluruh di VERDE TWO.

Memprioritaskan kesehatan dan keamanan para penghuninya, VERDE TWO berkomitmen untuk

menerapkan protokol kesehatan yang ketat di seluruh area. Upaya menjaga kesehatan dan keamanan

tersebut juga didukung dengan penerapan aturan ketat bagi tamu yang berkunjung, dengan menunjukkan

hasil antigen negatif sebelum dapat masuk ke area gedung. VERDE TWO memastikan lingkungan hidup

yang aman dan bersih dengan langkah-langkah seperti disinfektan setiap hari, menyeka setiap tiga puluh

menit di area umum dan ruang berbagi seperti gagang pintu, tombol lift, dan meja resepsionis, serta

penyemprotan disinfektan tiga kali dalam seminggu.

“Kami mengerti bahwa di masa-masa seperti ini, kesehatan adalah kemewahan yang tak ternilai. Di VERDE

TWO dan FARPOINT, kami sangat mengedepankan kesehatan dan kesejahteraan penghuni dan staf kami,”



kata Hellen Triutomo, Head of Marketing FARPOINT. “Sebagai upaya pencegahan lebih lanjut, kami juga

telah menerapkan sistem sanitasi khusus untuk menangani limbah rumah tangga. VERDE TWO telah

mempersiapkan tim housekeeping & sanitasi khusus yang dilengkapi dengan APD (alat pelindung

diri), untuk memastikan pembuangan limbah rumah tangga warga yang aman dan higienis”, tambah

Hellen.

— SELESAI —

Tentang VERDE TWO

Verde Two adalah hunian vertikal mewah yang terdiri dari dua tower high-rise area di Kuningan CBD, yang

menawarkan pemandangan cakrawala kota yang jelas dengan fasilitas tak tertandingi. VERDE TWO adalah

hunian pertama di Indonesia yang memiliki sistem penyaringan udara canggih, yang memberikan kualitas

udara dalam ruangan yang tak tertandingi, serta perlindungan dari partikel dan polutan berbahaya seperti

PM 2.5, kondensasi, dan jamur.

Tentang FARPOINT

FARPOINT adalah developer real estate Indonesia yang menghadirkan dan mengelola properti dengan

standar dan desain berkualitas tinggi. FARPOINT merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya

oleh Gunung Sewu Group, sebuah grup bisnis yang telah mapan dan dihormati di Indonesia. Dengan visi

“Menjadi perusahaan real estate yang terpercaya dengan karyawan yang sepenuh hati menghasilkan

produk inovatif dan pengalaman berkualitas, menciptakan nilai bagi para stakeholder-nya,” FARPOINT

didukung oleh lebih dari 30 tahun pengalaman dalam pengembangan dan manajemen aset properti

residensial, komersial, hospitality dan ritel.
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