


Taman Tekno BSD City merupakan pionir kompleks pergudangan

dengan sistem cluster yang rapih dan tertata dengan baik. Kompleks

pergudangan ini, didesain secara modern dan eksklusif sehingga

sering menjadi proyek percontohan pergudangan di Indonesia.

Mengusung konsep Ruko Gudang Multiguna bangunan ini dapat

dijadikan office, warehouse, workshop atau showroom dalam satu

unit.

Taman Tekno BSD City berada di lokasi yang strategis dengan

memiliki akses yang mudah, dekat dengan tol, serta jalan yang lebar,

sehingga Taman Tekno BSD City dipercaya oleh berbagai macam

perusahaan berskala multinasional.







• BSD City memiliki 2 Akses Toll:
Kebon Jeruk – Tangerang – Merak
BSD – Pondok Indah – Cawang – Cikampek
BSD – Kunciran – Bandara Soekarno Hatta

• Berada di Kawasan BSD City yang merupakan area 

pengembangan Township Terbesar dan Terlengkap oleh Sinar Mas 

Land

• 5 menit dari Exit Toll BSD

• 10 menit dari CBD BSD Timur

• 35 Menit dari CBD Jakarta

• 40 Menit dari Bandara Soekarno Hatta

• 45 menit dari Pelabuhan Tanjung Priok
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Pondasi

Tiang Pancang : Pile

Lantai

Carport : Cor Beton

Teras : Non-slip keramik

Lantai Dasar : Cor Beton

Lantai Mezzanine : Homogeneous tile

KM/WC : Non-slip keramik

Dinding

Pengisi : Bata

Penutup : Plester aci + cat

Atap

Konstruksi : Baja

Penutup : Zincalume + Insulasi

Disclaimer : Segala informasi yang termuat dalam iklan ini tidak termasuk dalam standar/paket penjualan.

Gambar atau data yang termuat adalah hanya sekadar ilustrasi artis dan dibuat berdasarkan situasi dan kondisi

pada masa persiapan. Perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu dan merupakan hak penuh developer.
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