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Topping Off "Apartemen Serpong M-Town"

Summarecon Serpong

Tingginya permintaan akan hunian berkualitas di kawasan terpadu semakin terus meningkat namun harga tanah semakin tinggi, hal ini 

menggugah Summarecon untuk kembali berinovasi dalam mengembangkan ide dalam bentuk hunian vertikal. PT Summarecon Agung 

melalui unit usahanya, Summarecon Serpong mempersembahkan mahakarya lewat Apartemen Serpong M-Town, terletak di lokasi 

premium yang sangat strategis, yaitu tepat di seberang Summarecon Mal Serpong (SMS). Sebagai wujud komitmen Summarecon untuk 

selalu mempersembahkan karya yang bernilai tinggi dengan kualitas yang terbaik, dan proses serah terima tepat waktu kepada konsumen, 

PT. Summarecon Agung Tbk melakukan prosesi Penutupan Atap (Topping Off) pada Jumat, tanggal 11 November 2016. Prosesi ini 

dihadiri oleh oleh jajaran Komisaris, Direksi, dan Manajemen Summarecon serta perwakilan dari para mitra kerja, marekting dan proyek.

Adrianto P. Adhi selaku President Director Summarecon menjelaskan, "M-Town akan menjadi icon properti terbaru di Summarecon 

Serpong, bersama-sama dengan The Spring Lake di Summarecon Bekasi dan juga The Kensington di Summarecon Kelapa Gading. 

Seluruhnya kami bangun tepat waktu, dan acara topping off M-Town hari ini kembali menjadi bukti keseriusan dan komitmen kami dalam 

membangun proyek-proyek kami."

Dibangun diatas lahan seluas 70.292 meter persegi, Serpong M-Town terdiri dari tiga bagian utama yaitu M-Town Residence, M-Town 

Signature dan Commercial District. M-Town Signature terdiri atas 4 tower apartment (Galaxy, Herald, Imperial, Jefferson) dengan total 

28 lantai dan jumlah unit sebanyak 1.128 unit dibagi dalam 4 tipe hunian yaitu 1 Bedroom, 2 Bedroom tipe A dan B, dan yang paling 

besar dengan 3 Bedroom. Sedangkan untuk M-Town Residence terdiri atas 6 tower apartment (Avery, Bryant, Camel, Dakota, Ellis, 

Franklin) dengan total 25 lantai dan jumlah unit sebanyak 3.356 unit dibagi dalam 4 tipe hunian yaitu tipe studio, 1 Bedroom, 2 Bedroom 

dan 3 Bedroom. Selain itu masing-masing apartment juga dibangun menggunakan bahan bangunan dengan kualitas terbaik untuk eksterior 

dan interior di dalamnya.Â 

Serpong M-Town juga akan dilengkapi beberapa fasilitas penunjang bagi para penghuni mulai dari main pavilion & lounge for reception, 

kolam renang dewasa dan anak, yoga platform, jogging track, reflexology part, taman bermain anak, mini market, laundry & dry clean, 

keamanan 24 jam dengan CCTV, hingga pengelolaan gedung oleh Summerville Property Management. Khusus M-Town Signature akan 

ditambahkan fasilitas pendukung seperti jacuzzi, ledge lounger, fitness & gym, kids club, BBQ area, hingga retail arcade.

"Serpong M-Town terletak di jantung area hunian Summarecon Serpong, memberikan kemudahan hidup bagi para penghuni sebagai 

kawasan mixed-use yang terpadu dan terintegrasi dengan beragam fasilitas yang telah hadir sebelumnya seperti Summarecon Mal 

Serpong, retail arcade, Pasar Modern Sinpasa, Gading Raya Golf Course, fasilitas pendidikan berupa sekolah yang sudah terakreditas 

yaitu Sekolah Pahoa, BPK Penabur, Tunas Bangsa, Univ. Multimedia Nusantara dan fasilitas-fasilitas lainnya. Bagi masyarakat yang 

masih berminat untuk memiliki unit di M-Town Summarecon Serpong, kami akan melakukan penjualan unit-unit baru di lantai favourit 



pada tanggal 19 November 2016. Show unit dapat dikunjungi di Summarecon Mal Serpong lantai 3â€• ungkap Direktur Eksekutif 

Summarecon Serpong, Magdalena Juliati.Â 

Apartment Serpong M-Town dibangun dengan memadukan konsep hunian sekaligus perkantoran dan area komersial, dilengkapi dengan 

fasilitas modern, namun tetap dibalut dengan konsep resort yang menyatu dengan alam bahkan terintegrasi langsung dengan salah satu 

mal terbesar di kawasan ini, Summarecon Mal Serpong melalui Sky Bridge. Serpong M-Town dirancang untuk masyarakat yang 

menginginkan gaya hidup modern dan sangat cocok untuk kalangan profesional, pebisnis, keluarga baru, maupun keluarga mapan karena 

diciptakan untuk memenuhi keinginan mereka yang ingin bertempat tinggal di pusat aktivitas/jantung kota dan dekat dengan berbagai 

fasilitas gaya hidup. Jaraknya yang sangat dekat dengan berbagai fasilitas pendukung dan mudahnya akses keluar-masuk kawasan dengan 

adanya direct access tol, membuat apartemen ini memiliki nilai yang sangat strategis.Â 

Sekilas Summarecon Serpong

Summarecon Serpong merupakan salah satu unit usaha yang dikembangkan PT Summarecon Agung Tbk. Sejak tahun 2004, Summarecon 

Serpong telah berhasil mengembangkan lebih dari 50 klaster pengembangan baik perumahan maupun komersial di area seluas kurang 

lebih 300 hektar. Summarecon telah sukses membangun 12.000 unit properti hunian maupun komersial, pusat perbelanjaan Summarecon 

Mal Serpong seluas 100.000 m2, pasar modern Sinpasa, pusat makan terbuka Salsa, pusat jual-beli otomotif, sebuah menara perkantoran 

Plaza Summarecon Serpong, Â  Â serta lapangan golf dan klub rekreasi. Summarecon juga menyediakan pengembangan fasilitas 

penunjang seperti sekolah (mulai TK hingga perguruan tinggi/universitas), serta rumah sakit.Â 

Tangerang, November 2016
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