
Let Nature Welcome You Home





Redefining Comfortable Living

“Imagine nature at your own mansion, 
where one can escape into the utmost

natural setting of the neighborhood, relax 
and freshen up your body or take a sit and 

lay down on bench under the shade of a 
tree and see the sky reflection into the lake, 
listening a music or play with your family at 

picturesque tropical garden”







Experience a Home 
for Comfortable Living

IndIvIdual landed homesvertIcal homes

VERtiCaL HomEs
the PrImrose condovilla didesain sebagai vertical homes, yaitu rumah yang  bersusun 
ke atas. layaknya sebuah rumah, setiap unit disediakan ruangan yang lega sesuai dengan 
fungsinya. Konsep ini menghasilkan sirkulasi udara dan cahaya alami yang baik juga 
berkontribusi memberikan ruang hijau terbuka yang lebih luas dibandingkan rumah 
 konvensional. the PrImrose condovilla dibangun setinggi 5 lantai plus 1 lantai untuk 
area parkir dengan dedicated garage dan juga lift untuk kenyamanan penghuni.

aREa Hijau Luas

A R C H I T E C T U R A L  C O N C E P T



CaHaya aLami

paRk ViEw

LakE ViEw

siRkuLasi udaRa

GREEN ViEw
ruang hijau terbuka luas dipadukan dengan bangunan 
 sedemikiannya sehingga mengaburkan antara batas hunian 
dan taman. The Primrose condovilla dikelilingi pemandangan 
hijau taman tropis dengan danau nan indah. dari kaca jendela 
unit yang lebar, suasana lingkungan alami dan  hamparan hijau 
ini bisa dinikmati dengan leluasa setiap saat.

NatuRaL suNLiGHt
tata letak bangunan The Primrose yang dibuat 
memanjang memungkinkan setiap ruang di  dalam 
hunian mendapatkan cahaya sinar  matahari yang 
berlimpah. rumah akan menjadi lebih sehat dan 
kehidupan berkualitas akan senantiasa hadir 
dalam hunian ini.

fREsH aiR CiRCuLatioN
Bukaan fasad bangunan dengan jendela yang  lebar 
memungkinkan sirkulasi udara mengalir alami ke 
 dalam semua ruangan pada setiap unitnya. senantiasa 
 memberikan kesegaran alami yang terjaga sepanjang hari. 







only a step Closer to 
our Green Landscape

the PrImrose condovilla dikembangkan di area tepi danau seluas 6 hektare di mana 80% 
lahan disediakan untuk area terbuka hijau dengan 4 tematik lansekap tropis, sparkling Lake, 
Enchanting meadow, Leisure Estuary, dan Vibrant Valley dengan penyediaan berbagai fasili
tasnya. tersedianya hamparan hijau lansekap dengan berbagai elemen hardscape yang unik 
disekitar hunian akan menghasilkan lingkungan yang sehat, menjadi tempat beraktivitas dan 
berinteraksi yang nyaman dan menyenangkan. 

L A N D S C A P E  C O N C E P T

spaRkLiNG LakE, lansekap yang 
menghadirkan sarana bagi warga untuk 
bersantai dan bersosialisasi sambil 
menikmati pemandangan danau dan 
community performance. amphiteater 
tepi danau, barbeque lawn, picnic lawn, 
children playground, playful flower bed, 
reflecting pool, dan cabana adalah 
 beberapa fasilitas yang bisa dinikmati.

ENCHaNtiNG mEadow, mengajak 
anda menyelami pengalaman hidup 
sehat dan damai dalam lingkungan 
menyejukkan, bersantai di terracing 
lawn, bermain di sand play, yoga 
 platform, reflexology path, jungle gym, 
dan seating lounge. 



Landscape Concept
1. main Gateway
2. Vivacity Loop
3.  tropical Lane
4. Educational Garden
5. sparkling Lake
6. Enchanting meadow
7. Leisure Estuary
8. Vibrant Valley

LEisuRE EstuaRy, 
lansekap yang memberi
kan  harmoni sempurna, 
 memadukan fasilitas sekelas 
hotel bintang lima dengan 
kemewahan resort yang 
akan memanjakan setiap 
indra anda. disini hadir 
fasilitas club house, adult & 
kiddy pool, children play-
ground, pool cabana, dan 
water lounger.
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L A N D S C A P E  C O N C E P T

ViBRaNt VaLLEy, 
memfasilitasi kehidupan 
anakanak dan remaja 
yang dinamis, diapresiasi 
dalam taman dengan de
sign khusus yang luas dan 
fasilitas bermain lengkap 
untuk mengakomodir 
kebutuhan ruang gerak 
mereka. tersedia fasilitas 
mini soccer lawn, hilly pic-
nic lawn, hilly playground, 
3 on 3 basketball court, 
dan seating platform.







a Home for one
a Home for all

sebagai kota masa depan yang modern, summarecon Bekasi senantiasa berupaya melahir
kan inovasi baru. Perkembangan masyarakat dengan dinamikanya, melahirkan kebutuhan 
akan sebuah hunian yang ideal, penuh kenyamanan dengan ruang terbuka hijau yang luas 
berbalut gaya hidup praktis. Kehidupan yang menyenangkan seperti tinggal di sebuah 
resort.

hunian berkonsep bangunan vertical homes, the PrImrose condovilla menyediakan 
ruangan yang luas dan nyaman untuk keluarga. Kawasan ini juga memiliki educational gar-
dens yang menawarkan  pengalaman dalam menikmati ruang hijau terbuka dan mempela
jari lingkungan alam di sekelilingnya. anakanak dapat bermain seru di children playground 
dan children sand play, menikmati waktu berkualitas bersama keluarga di picnic lawn atau 
menonton pentas seni di amphitheater, dan menikmati fasilitasfasilitas outdoor lainnya, 
termasuk jalan santai di pedestrian line dengan tamantaman tropis yang rimbun.

F A M I L Y - O R I E N T E D  L I F E S T Y L E





O U T D O O R  A C T I V I T I E S



start your day with 
Nature’s fresh air
Bagi penggemar lari, disediakan jogging track mengelilingi kawasan the PrImrose 
sepanjang 2 km berkonsep Vivacity Loop dengan berbagai pepohonan peneduh di kiri 
kanan dan melintasi indahnya tepi danau. memberi anda kesempatan untuk beraktifitas 
sehat, memulai hari yang segar dengan berolahraga yang nyaman di lingkungan yang 
kaya akan oksigen. tersedia juga fasilitas outdoor fitness dan ruang terbuka untuk yoga 
dan  taichi Lawn ataupun bersenam bersama dengan warga penghuni lainnya. Bagi anak
anak muda yang senantiasa bergerak dinamis  disediakan lapangan bola mini dan area 
basket 3 on 3.









the Comfort of Nature 
with our Clubhouse
the PrImrose condovilla mempunyai fasilitas clubhouse yang 
menyediakan kolam renang dewasa dan anakanak, dilengkapi 
 de ngan water lounger dan fitur overflow water, menjadi tempat 
rekreasi yang tepat untuk meluangkan waktu berenang bersama 
keluarga dan temanteman. di tepi kolam renang berderet cabana 
cantik yang bisa dinikmati sambil bersantai menikmati atmosfir 
hijau dan segar sekitar danau. di area ini tersedia juga children 
playground yang luas dengan berbagai sarana bermain anak yang 
menarik.



the PrImrose condovilla menghadirkan hunian dengan 
gaya hidup harmonis untuk semua keluarga, selaras dengan 
lingkungan hijau disekitarnya, dan suasana tepi danau yang 
asri. dilengkapi dengan beragam fasilitas yang memberikan 
kenyamanan tinggal dan kemudahan beraktivitas dengan 
nuansa alam yang menyehatkan. 

seperti sebuah rumah, setiap unitnya menghadirkan tata 
letak ruangan dengan pengaturan fungsi yang optimal seperti 
kamar tidur yang lega, ruang tamu yang leluasa, adanya ruang 
makan dengan pantry yang nyaman, ruang service, kamar 
 asisten rumah tangga dan garasi pribadi, dengan sirkulasi 
udara segar dan cahaya alami yang maksimal di setiap ruang.  

a Home with 
a Natural View

Livingroom 3 BR

E X C L U S I V E  U N I T



master Bedroom 3 BR

DISCLAIMER:  Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.



F L O O R  P L A N

Tipe 95 (2+1 Bedroom)
S E M I  G R O S S :  7 9 , 2 7  M 2  -  8 0 , 7 8  M 2 

DISCLAIMER: 
Seluruh data yang tercantum pada brosur ini berdasarkan situasi dan kondisi pada masa persiapan.
Untuk pengembangan mutu, spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh pengembang.
Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.

2BR-A



Tipe 114 (3+1 Bedroom)
S E M I  G R O S S :  9 8 , 5 5  M 2  -  9 9 , 9 5  M 2  

DISCLAIMER: 
Seluruh data yang tercantum pada brosur ini berdasarkan situasi dan kondisi pada masa persiapan.

Untuk pengembangan mutu, spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh pengembang.
Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.

DISCLAIMER: 
Seluruh data yang tercantum pada brosur ini berdasarkan situasi dan kondisi pada masa persiapan.
Untuk pengembangan mutu, spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh pengembang.
Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.

3BR-A



Livingroom 4 BR



DISCLAIMER:  Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.



DISCLAIMER: 
Seluruh data yang tercantum pada brosur ini berdasarkan situasi dan kondisi pada masa persiapan.
Untuk pengembangan mutu, spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh pengembang.
Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.

F L O O R P L A N

4BR-A

Tipe 137 (4+1 Bedroom)
S E M I  G R O S S :  1 1 9 , 3 0  M 2  -  1 2 2 , 2 4  M 2  



daya lIstrIK
tipe 4 Bedroom : 4400 VA
tipe 3 Bedroom : 3500 VA
tipe 2 Bedroom : 2200 VA

eKsterIor
dinding : Bata Plester Cat
Kusen Jendela, Pintu & Bovenlicht : Aluminium Powder Coating
Kaca Jendela & Pintu  : Clear Glass
Kaca Bovenlicht : Kaca Es
atap : Dak Beton

InterIor
dinding : Bata ringan Plester Cat
Kusen & daun Pintu  : Solid Engineering Wood
Plafon : Gypsum cat rangka metal
lantai utama : Homogenous Tile 60 x 60 cm
lantai area servis : Keramik 40 x 40 cm

toIlet & Kamar mandI
dinding   : Bata ringan & Keramik
Kusen & daun Pintu Kamar mandi   : Solid Engineering Wood 
Kusen & daun Pintu Km. Pembantu : PVC
Plafon : Gypsum cat rangka metal
lantai    : Keramik
sanitair : TOTO

BalKon
lantai : Keramik
Plafon      : Water Resistant Gypsum cat rangka metal
railing     : Kaca

unit specification

main 
facilities

DISCLAIMER: 
Seluruh data yang tercantum pada brosur ini berdasarkan situasi dan kondisi pada masa persiapan.
Untuk pengembangan mutu, spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh pengembang.
Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.

  24 hours security cctv
  Wifi area
  acces card
  dedicated Parking Garage  
  Jogging track 
  amphitheatre
  Barbeque lawn
  Picnic lawn
  children Playground
  Playful Flower Bed
  reflecting Pool
  cabana
  terracing lawn
  sand Play
  yoga Platform
  reflexology Path
  Jungle Gym
  seating lounge
  club house
  adult & Kiddy Pool
  children Playground
  Pool cabana
  Water lounger
  mini soccer lawn
  hilly Picnic lawn
  hilly Playground
  3 on3 Basketball court
  seating Platform

arsIteK 
Pt alara
struKtur enGIneerInG
davy sukamta & Partners
landscaPe desIGner
Pt townland International
Konsultan m & e
arnan Pratama consultant
Konsultan Q & s
Pt mahesa

Consultants 

DISCLAIMER: 
Seluruh data yang tercantum pada brosur ini berdasarkan situasi dan kondisi pada masa persiapan.

Untuk pengembangan mutu, spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh pengembang.
Ilustrasi / foto yang ditampilkan hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli.

master Bedroom 4 BR



kota summarecon Bekasi
Kota summarecon Bekasi dikembangkan sebagai kota yang modern  dan ramah lingkungan yang di
wujudkan dalam penyediaan ruang ruang hijau terbuka bagi publik. Konsep Green Living diterapkan di 
 berbagai area kehidupan, pengembangan konsep tata air mandiri dengan penyediaan danau sebagai 
pengendali banjir dan penyediaan saluran tepi (perimeter ditch) bagi warga sekitar. Penggunaan 
lampu led yang hemat energi di tiang PJu, penerapan waste water treatment plan (WWtP) sebagai 
pengolah air limbah rumah tangga, jalur pedestrian yang rimbun dan jalur khusus sepeda, disiapkan 
untuk mendorong warga kearah pola hidup sehat dan cinta lingkungan. semuanya terangkum sempur
na dalam harmoni kota summarecon Bekasi.

Pt summarecon agung, tbk. merupakan pengembang dengan pengalaman 40 tahun telah dikenal 
memiliki komitmen, prestasi, reputasi terpercaya, dan handal dalam mengembangkan kota modern 
yang tumbuh berkelanjutan. summarecon Kelapa Gading, summarecon serpong, summarecon Bekasi 
adalah beberapa township development yang sukses dikembangkan oleh summarecon.

D E V E L O P E R

Landmark Kota Summarecon Bekasi

Sentra Summarecon Bekasi



flyover

LEGEND
Residential 
01   Palm, 02   maple, 03   acacia, 
04   lotus lakeside, 05   vernonia, 
06   magnolia, 07   Bluebell 08   The spring
lake, 09   The springlake vIeW 

sENtRa summaRECoN BEkasi 
10   summarecon mal Bekasi, 11   harris 
hotel & conventions, 12   la terazza 
culinary Park

13   sinpasa commercial, 14   emerald 
commercial, 15   Graha Bulevar, 
16   topaz commercial ) 17   Pasar modern 
sinpasa,  18   auto eXhibition center 
’aXc’ 19   Financial center,  
20   sekolah Islam alazhar, 21   masjid 
raya alazhar,  22   sekolah BPK Penabur, 
23   Binus university, 24   Plaza summare
con Bekasi, 25   Flyover Kh noer ali

l o c a t i o n

Flyover Summarecon Bekasi
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KUNJUNGI SHOW UNIT

the PrImrose condovIlla, 
Jl. Bulevar Barat summarecon Bekasi

INFORMASI 

marKetInG Gallery summarecon BeKasI,
Plaza summarecon Bekasi, Jl. Bulevar ahmad yani Ka 001, Bekasi

(021) 886 6666   
marKetInG Gallery the sPrInGlaKe, 

summarecon mal Bekasi, lt. 3 (area Food temptation)

(021) 2957 2588   
www.summareconbekas i .com

TPR 191015


